
 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 

ประเภทวชิาประมง 

สาขาวชิาแปรรูปสัตว์นํา้ 

จุดประสงค์สาขาวชิา 
 

1. เพื่อให้สามารถประยุกตใ์ช้ความรู้และทกัษะดา้นภาษาและการส่ือสาร ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา 

และทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวติในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

2. เพื่อให้มีความเขา้ใจและสามารถประยุกต์ใช้หลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและหลกัการของงานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพแปรรูปสัตวน์ํ้ า ให้ทนั

ต่อการเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นแปรรูปสัตวน์ํ้า 

4. เพื่อใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และเทคโนโลยดีา้นแปรรูปสัตวน์ํ้า ในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

5. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานวิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์และนาํเทคโนโลยีมาใช้ในการพฒันางาน           

ดา้นแปรรูปสัตวน์ํ้า 

6. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานแปรรูปสัตวน์ํ้า ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้

ความรู้และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้

7. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย เป็นผูมี้         

ความรับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 

 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

คุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา

ประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้า ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ความกตญั�ูกตเวที ความอดกลั้น การละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั การมีจิตสาํนึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ

และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ประพฤติปฏิบติัตาม

บทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 

และจิตสานึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

1.2 ด้านคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ ไดแ้ก่ ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความรักสามคัคี มีมนุษย-

สัมพนัธ์ ความเช่ือมัน่ในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ขยนั ประหยดั อดทน พึ่งตนเอง

ต่อตา้นความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบติัตนและปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
 

2. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 

2.1 ด้านความรู้ ไดแ้ก่  

2.1.1 หลกัการใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 

2.1.2 หลกัการใชเ้หตุผล การคิดวเิคราะห์ การแกปั้ญหาและการจดัการ  

2.1.3 หลกัการดาํรงตนและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 

2.1.4 หลกัการปรับตวัและดาํเนินชีวติในสังคมสมยัใหม่  

2.2 ด้านทกัษะ ไดแ้ก่  

2.2.1 ทกัษะการส่ือสารและการเรียนรู้โดยใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.2.2 ทกัษะการคิดวเิคราะห์ การแกปั้ญหาและการจดัการ โดยใชห้ลกัการและกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

2.2.3 ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวิตตามหลกัศาสนา วฒันธรรมและความเป็นพลเมือง 

และหลกัการพฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยั 

2.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

2.3.1 ส่ือสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต 

ประจาํวนัและในงานอาชีพ 

2.3.2 แกไ้ขปัญหาและพฒันางานอาชีพโดยใช้หลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

2.3.3 ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา วฒันธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิ

หนา้ท่ีพลเมือง 

2.3.4 พฒันาบุคลิกภาพ สุขอนามยัและคุณลกัษณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพและ

การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 
 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 

3.1 ด้านความรู้ ไดแ้ก่  

3.1.1 หลกัทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใตข้อบเขตของงานอาชีพ 

3.1.2 หลกัการคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหา  

3.1.3 หลกัการประสานงาน ประเมินผลการปฏิบติังานและบริหารจดัการงานอาชีพ  

3.1.4 หลกัการดา้นความปลอดภยัและขอ้กาํหนดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการงานอาชีพ 

3.1.5 หลกัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และพฒันางานอาชีพ 

3.2 ด้านทกัษะ ไดแ้ก่  

3.2.1 ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชว้ธีิการ เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน  

3.2.2 ทกัษะการคิด วเิคราะห์และแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 

3.2.3 ทกัษะการวางแผน การบริหารจัดการ การประสานงานและการประเมินผลการ

ปฏิบติังานอาชีพ 

3.2.4 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

3.2.5 ทกัษะด้านสุขภาวะและความปลอดภยัตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเช่ือมโยงกนัในการ

ปฏิบติังาน 

3.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

3.3.1 วางแผน ดาํเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึงการบริหารงาน

คุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานอาชีพแปรรูปสัตวน์ํ้า ตามหลกัการและแบบแผนท่ีกาํหนด โดยใช/้เลือกใช/้

ปรับใชก้ระบวนการปฏิบติังานท่ีเหมาะสม 

3.3.3 เลือก ใช้และบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคาํนึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 

3.3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพฒันาและสนบัสนุนงานอาชีพ 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

สาขางานแปรรูปสัตว์นํา้ 

3.3.5 ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาท่ีไม่คุน้เคยหรือซบัซ้อนและเป็นนามธรรมในงาน

อาชีพแปรรูปสัตวน์ํ้า ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.6 ประยุกต์ใชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานแปรรูปสัตวน์ํ้า 

3.3.7 บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพแปรรูปสัตวน์ํ้ าด้วย

ตนเอง 

3.3.8 เลือก/ใช/้ประยุกต์ใชภู้มิปัญญาไทย และเทคนิควิธีการผลิตและบริการทางดา้นแปร

รูปสัตวน์ํ้ า โดยตระหนกัถึงความปลอดภยัและผลกระทบต่อสังคมการอนุรักษพ์ลงังานทรัพยากรธรรมชาติ

และสภาพแวดลอ้ม 
 

สาขางานอุตสาหกรรมสัตว์นํา้ 

3.3.5 ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาท่ีไม่คุน้เคยหรือซบัซ้อนและเป็นนามธรรมในงาน

อาชีพดา้นอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน์ํ้า ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.6 ประยุกต์ใชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นอุตสาหกรรมสัตวน์ํ้า 

3.3.7 บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพดา้นอุตสาหกรรม

สัตวน์ํ้าดว้ยตนเอง 

3.3.8 เลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย และเทคนิควิธีการผลิตและบริการทางด้าน

อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน์ํ้ า โดยตระหนกัถึงความปลอดภยัและผลกระทบต่อสังคมการอนุรักษ์พลงังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 

ประเภทวชิา ประมง 

สาขาวชิาแปรรูปสัตว์นํา้ 
 

 ผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวิชา 

ประมง สาขาวิชาแปรรูปสัตวน์ํ้ า  จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ  รวมไม่นอ้ยกวา่  84  หน่วยกิต 

และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 
 

1.  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกติ 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 

1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.5 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.6 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

2. หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกติ 

2.1  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน (15  หน่วยกิต) 

2.2  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ (22  หน่วยกิต) 

2.3  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 

2.5  โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 
 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 

4. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 

 

โครงสร้างน้ีสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  (ปวช.)  ในประเภทวิชาประมง  

สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้าหรือเทียบเท่า  
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สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน 

หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ท่ีไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะตอ้งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน

วชิาชีพ ต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30600-0001 ชีววทิยาสัตวน์ํ้า 2-2-3 

30600-0005 พื้นฐานการประมง 3-0-3 

30600-0006 การจดัการวตัถุดิบสัตวน์ํ้าเบ้ืองตน้ 2-2-3 

30600-0007 การแปรรูปสัตวน์ํ้าเบ้ืองตน้ 2-2-3 
 

1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง  ไม่น้อยกว่า 21   หน่วยกติ 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาจากทุกกลุ่มวิชา  ตามเง่ือนไขและจาํนวนหน่วยกิตท่ีกลุ่มวิชากาํหนด  รวม    

ไม่นอ้ยกวา่  21  หน่วยกิต    
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 3-0-3 

30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวชิาชีพ 3-0-3 

30000-1103 การฟังและการพูดเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 3-0-3 

30000-1104 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 3-0-3 

30000*1101 ถึง 30000*1199  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาไทยท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต)  
 

 ใหเ้รียนรายวชิา 30000-1201 จาํนวน 3 หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวชิาอ่ืนท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชา

ท่ีเรียนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 

1) กลุ่มภาษาองักฤษ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2-2-3 

30000-1202 ภาษาองักฤษสาํหรับการปฏิบติังาน 1-2-2 

30000-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 1-2-2 

30000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

30000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 0-2-1 

30000-1213 ภาษาองักฤษเทคโนโลยกีารประมง 3-0-3 
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2) กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวชิาต่อไปน้ี ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในหมวดวชิาเลือกเสรีได ้

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1218 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 

30000-1219 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1220 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 2-0-2 

30000-1221 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1222 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 

30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1224 ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 2-0-2 

30000-1225 การสนทนาภาษาเวยีดนามเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1226 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 

30000-1227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1228 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 

30000-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1230 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 

30000-1231 การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1232 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 

30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1234 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 

30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1236 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 

30000-1237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1238 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 

30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1240 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 

30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมนัเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1242 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 

30000-1243 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000*1201 ถึง 30000*1299  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต)  
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1301 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2-2-3 

30000-1302 การวจิยัเบ้ืองตน้ 2-2-3 

30000-1312 วทิยาศาสตร์เทคโนโลยกีารเกษตรและประมง 2-2-3 

 30000*1301 ถึง 30000*1399  รายวชิาในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.4 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3 

30000-1402 คณิตศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะการคิด 3-0-3 

30000-1403 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 

30000-1404 แคลคูลสั 1 3-0-3 

30000-1405 แคลคูลสั 2 3-0-3 

30000-1406 แคลคูลสั 3 3-0-3 

30000*1401 ถึง 30000*1499  รายวชิาในกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

 

1.5 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์   (ไมน่อ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1501 ชีวติกบัสังคมไทย 3-0-3 

30000-1502 ศาสตร์พระราชา 3-0-3 

30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 

30000*1501 ถึง 30000*1599  รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.6 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1601 การพฒันาสุขภาพ 2-0-2 

30000-1602 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2 

30000-1603 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 

30000-1604 คุณภาพชีวติเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1605 มนุษยสัมพนัธ์ในการทาํงาน 2-0-2 

30000-1606 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ 2-0-2 

30000-1607 จิตวทิยาสังคมวา่ดว้ยคนพิการ 2-0-2 

30000-1608 การออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพ 0-2-1 

30000-1609 ลีลาศเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ 0-2-1 

30000-1610 นนัทนาการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 0-2-1 

30000*1601 ถึง 30000*1699 รายวชิาในกลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา     *-*-* 

           หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

2.  หมวดสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า   57  หน่วยกติ 
 

 2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน  ( 15 หน่วยกิต )  
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

  กลุ่มการจัดการอาชีพ 

30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 1-2-2 

30001-1057 กฎหมายประมง 1-0-1 

  กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 

30001-2001   เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ 2-2-3 

   กลุ่มพืน้ฐานวชิาชีพ 

          30600-1001 สถิติและการวางแผนการทดลองทางการประมง 2-2-3 

30602-1001 จุลชีววทิยาอุตสาหกรรมอาหาร 2-3-3 

30602-1002 เคมีอาหารเบ้ืองตน้ 2-2-3 
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2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ ( 22  หน่วยกิต)   

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30602-2001 เทคโนโลยผีลิตภณัฑป์ระมง 2-3-3 

30602-2002 การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ 2-3-3 

30602-2003 การสุขาภิบาลโรงงานแปรรูปสัตวน์ํ้า 2-2-3 

30602-2004 การจดัการโรงงานแปรรูปสัตวน์ํ้า 2-2-3 

30602-2005 มาตรฐานคุณภาพการแปรรูปสัตวน์ํ้า 3-0-3 

30602-2006 การตลาดและการจดัการธุรกิจสัตวน์ํ้า 3-0-3 

30602-2007 การวจิยัและพฒันานวตักรรมผลิตภณัฑอ์าหาร 2-3-3 

30602-2008 สัมมนาทางดา้นการแปรรูปสัตวน์ํ้า 0-2-1 
 

 2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 
  

ให้เลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหน่ึง  รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือให้เลือก

เรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหน่ึง ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต เพื่อให้ไดส้าขางานนั้น แลว้เลือกเรียน

รายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด  

2.3.1   สาขางานแปรรูปสัตว์นํา้ 

ใหเ้รียนรายวชิา 30602-2101 และ 30602-2102  แลว้เลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
  

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30602-2101 การแปรรูปสัตวน์ํ้าโดยการแช่เยอืกแขง็ 2-3-3 

30602-2102 การแปรรูปสัตวน์ํ้าในภาชนะปิดสนิท 2-3-3 

30602-2103 การแปรรูปสัตวน์ํ้าพื้นบา้นเชิงธุรกิจ 2-3-3 

30602-2104 การแปรรูปสัตวน์ํ้าหมกัดองเชิงธุรกิจ 2-3-3 

30602-2105 การประกอบอาหารจากสัตวน์ํ้าเพื่อการคา้ 2-3-3 

30602-2106 การผลิตซูริมิและผลิตภณัฑ์ต่อเน่ือง 2-3-3 

30602-2107 การแปรรูปสาหร่ายเชิงธุรกิจ 2-3-3 

30602-2108 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์แปรรูปสัตวน์ํ้า 2-3-3 

30602-2109 ผลิตภณัฑมู์ลค่าเพิ่มจากสัตวน์ํ้า 2-3-3 

30602-2110 การเป็นผูป้ระกอบการยคุใหม่ 3-0-3 

30602-2111 มาตรฐานผลิตภณัฑ์ฮาลาล 3-0-3 

30602-2112 หลกัการแปรรูปอาหารปลอดภยั 2-3-3 
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30602-2113 ความปลอดภยัในอาหารและระบบประกนัคุณภาพ 3-0-3 

30602-2114 บรรจุภณัฑอ์าหาร 3-0-3 

30602-2115 อาหารโภชนาการและสุขภาพ 2-0-2 

30602*2101 ถึง 30602 *2199  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30602-5101 งานแปรรูปสัตวน์ํ้า 1 *-*-* 

30602-5102 งานแปรรูปสัตวน์ํ้า 2 *-*-* 

30602-5103 งานแปรรูปสัตวน์ํ้า 3 *-*-* 

30602-5104 งานแปรรูปสัตวน์ํ้า 4 *-*-* 

30602-51xx งานแปรรูปสัตวน์ํ้า..x *-*-* 
 

2.3.2 สาขางานอุตสาหกรรมสัตว์นํา้ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30602-2201 อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน์ํ้าแช่เยอืกแขง็ 2-3-3 

30602-2202 อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน์ํ้าในภาชนะปิดสนิท 2-3-3 

30602-2203 อุตสาหกรรมผลิตซูริมิแช่เยอืกแขง็ 2-3-3 

30602-2204 อุตสาหกรรมผลิตผลิตภณัฑ์ต่อเน่ืองจากซูริมิ 2-3-3 

30602-2205 ระบบคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน์ํ้า 3-0-3 

30602-2206 เคร่ืองจกัรกลในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน์ํ้า 2-3-3 

30602-2207 การใชป้ระโยชน์จากเศษเหลือของสัตวน์ํ้า 2-3-3 

30602-2208 การบริหารการผลิต 3-0-3 

30602*2201 ถึง 30602 *2299   รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30602-5201 งานอุตสาหกรรมสัตวน์ํ้า 1 *-*-* 

30602-5202 งานอุตสาหกรรมสัตวน์ํ้า 2 *-*-* 

30602-5203 งานอุตสาหกรรมสัตวน์ํ้า 3 *-*-* 

30602-5204 งานอุตสาหกรรมสัตวน์ํ้า 4 *-*-* 

30602-52xx งานอุตสาหกรรมสัตวน์ํ้า... x *-*-* 
 

สําหรับการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาและสถาน-

ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกนัวิเคราะห์ลกัษณะ

งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อกาํหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชา   

ทวิภาคี ไดแ้ก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาํอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใช้ฝึกและจาํนวนหน่วยกิต

เพื่อนาํไปจดัทาํแผนการฝึกอาชีพและแนวการวดัและประเมินผลรายวิชา ทั้งน้ี โดยให้ใชเ้วลาฝึกในสถาน-

ประกอบการไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 

 2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ   (4  หน่วยกิต) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 30602-8001 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 30602-8002 และ 30602-8003 

รวม 4 หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30602-8001 ฝึกงาน *-*-4 

30602-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

30602-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
 

 2.5  โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ  (4  หน่วยกิต) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 30602-8501 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 30602-8502 และ 30602-8503 

รวม 4 หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30602-8501 โครงงาน *-*-4 

30602-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

30602-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกติ 
  

ให้เลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจจากรายวิชาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

พุทธศกัราช 2563 ทุกประเภทวชิาและสาขาวชิา 

ทั้ งน้ี เพื่อเป็นการพฒันาทักษะการเรียนรู้และการส่ือสารภาษาต่างประเทศในศตวรรษ ท่ี 21           

สถานศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษจากรายวิชาต่อไปน้ี หรือจากรายวิชาในหมวดวิชา            

สมรรถนะแกนกลาง กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ กลุ่มภาษาองักฤษ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทาํงาน 1-2-2 

30000-9202 ภาษาองักฤษเพื่อการนาํเสนอ 1-2-2 

30000-9203 การอ่านองักฤษในงานอาชีพ 1-2-2 

30000-9204 การเขียนภาษาองักฤษเพื่องานอาชีพ 1-2-2 

30000-9205 ภาษาองักฤษเพื่องานบริการ 1-2-2 
 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-2001 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 

30000-2002 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 

30000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 

30000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 

30000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

30000*2006 ถึง 30000*20XX กิจกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร / กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 0-2-0 

 หรือสถานประกอบการจดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

รายวชิาปรับพืน้ฐานวชิาชีพ 

สาขาวชิาแปรรูปสัตว์นํา้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

รายวชิาปรับพืน้ฐานวชิาชีพ 

 

30600-0001 ชีววทิยาสัตวน์ํ้า 2-2-3 

30600-0005 พื้นฐานการประมง 3-0-3 

30600-0006 การจดัการวตัถุดิบสัตวน์ํ้าเบ้ืองตน้ 2-2-3 

30600-0007 การแปรรูปสัตวน์ํ้าเบ้ืองตน้ 2-2-3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

รายวชิาปรับพืน้ฐานวชิาชีพ 

30600-0001 ชีววทิยาสัตว์นํา้  2-2-3 

                               (Aquatic Animal Biology)  
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เข้าใจความหมายและความสําคัญของสัตว์นํ้ า ลักษณะภายนอกและภายในของสัตว์นํ้ า 

  และความสัมพนัธ์ของสัตวน์ํ้ากบัสภาพแวดลอ้ม 

2. สามารถจาํแนกประเภทและชนิดของสัตวน์ํ้าตามหลกัชีววทิยาเพื่อเป็นพื้นฐานในอาชีพทางดา้น 

    การประมง 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพด้านการประมง และมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ     

รอบคอบ ปลอดภยั มีวนิยั ขยนั อดทน และมีความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา  

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัความหมายและความสาํคญัของสัตวน์ํ้า ลกัษณะภายนอกและภายในของ

สัตวน์ํ้า และความสัมพนัธ์ของสัตวน์ํ้ากบัสภาพแวดลอ้ม 

2.    จาํแนกประเภทและชนิดของสัตวน์ํ้าตามหลกัชีววทิยาเพื่อเป็นพื้นฐานในอาชีพทางดา้นการประมง 

3.  นาํความรู้เก่ียวกบัชีววทิยาสตัวน์ํ้าไปประยกุตใ์ชเ้ป็นพื้นฐานในอาชีพทางดา้นการประมง 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมายและความสําคญัของสัตวน์ํ้ า ลกัษณะรูปร่าง อวยัวะภายนอก

และภายในของสัตวน์ํ้ า ความสัมพนัธ์ของสัตวน์ํ้ ากบัสภาพแวดล้อม การจาํแนกประเภทและชนิดของ 

สัตวน์ํ้าตามหลกัชีววทิยา  

 

30600-0005 พืน้ฐานการประมง 3-0-3 

 (Fundamental Fisheries) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพ่ือให ้

1. เขา้ใจความสําคญัหลกัการพื้นฐานในการทาํประมงการใชป้ระโยชน์จากสัตวน์ํ้ า กฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการประมงการอนุรักษ์สัตวน์ํ้ าและผลกระทบของสภาพแวดลอ้มต่อทรัพยากร

ประมง 

2. สามารถประยกุตใ์ชห้ลกัการพื้นฐานดา้นการประมงไปปฏิบติัในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้ดา้นอาชีพการประมงดว้ยความรอบคอบ ปลอดภยั 

ขยนัอดทน และมีความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสถานการณ์และแหล่งทาํการประมง สัตวน์ํ้ าทางเศรษฐกิจ การ

อนุรักษส์ัตวน์ํ้ า ทรัพยากรประมงและสภาพแวดลอ้มและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมง 

2. เลือกใชเ้คร่ืองมือประมงตามหลกัการ 

3. ใชป้ระโยชน์จากสัตวน์ํ้าตามหลกัการ 

4. วางแผนการอนุรักษ์สัตว์นํ้ า ทรัพยากรประมง การอนุรักษ์สัตว์นํ้ า และผลกระทบของ

สภาพแวดลอ้มท่ีมีต่อทรัพยากรประมง 
 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกบัความสําคญัและสถานการณ์การประมงในประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

แหล่งทาํการประมง  สัตวน์ํ้ าท่ีสําคญัทางเศรษฐกิจ  เคร่ืองมือประมงและวิธีการจบั  การใช้ประโยชน์จาก

สัตวน์ํ้ า  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมง การอนุรักษ์สัตวน์ํ้ าและผลกระทบของสภาพแวดล้อมท่ีมีต่อ

ทรัพยากรประมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30600-0006 การจัดการวตัถุดิบสัตว์นํา้เบื้องต้น 2-2-3 

(Introduction of Fish Raw Material Management) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการเก่ียวกบัการจดัการวตัถุดิบสัตวน์ํ้าเบ้ืองตน้ 

2. สามารถปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัการวตัถุดิบสัตวน์ํ้าเบ้ืองตน้ตามหลกัการและกระบวนการ  

โดยคาํนึงถึงหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีดีในการผลิต  (Good  Manufacturing  Practice: GMP)  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบติังานต่อการปฏิบติังานแปรรูปสัตวน์ํ้าดว้ย

ความสะอาดประณีตรอบคอบประหยดัปลอดภยัและมีความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัการวตัถุดิบสัตวน์ํ้าเบ้ืองตน้ 

2. ดูแลและเก็บรักษาสัตวน์ํ้าเพื่อการขนส่ง  จาํหน่ายและแปรรูป  ตามชนิดและประเภทของสัตวน์ํ้า 

โดยคาํนึงถึงหลกั GMP  

3. ตดัแต่งสัตวน์ํ้าสดตามชนิดและประเภท  ตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ประเมินคุณภาพสตัวน์ํ้าสดทางดา้นประสาทสัมผสัตามเกณฑคุ์ณภาพ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  ชนิดและประเภทของสัตวน์ํ้าท่ีสาํคญัทางเศรษฐกิจ  องคป์ระกอบทางเคมี

ของสัตวน์ํ้ า  การเส่ือมเสียของสัตวน์ํ้ า  การรักษาคุณภาพสัตวน์ํ้ าสดโดยใชค้วามเยน็  การปฏิบติัการดูแล 

สัตวน์ํ้ าสดเพื่อการจาํหน่ายสดและการแปรรูป  การประเมินคุณภาพสัตวน์ํ้ าสด  การจดัเก็บวตัถุดิบและการ

ขนส่งสัตวน์ํ้าสด 

 

30600-0007 การแปรรูปสัตว์นํา้เบื้องต้น      2-2-3 

  (Introduction  to  Fish  Processing) 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการแปรรูปสัตวน์ํ้าเบ้ืองตน้ 

2. สามารถปฏิบติังานแปรรูปสัตวน์ํ้าเบ้ืองตน้ตามหลกัการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึง           

หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและมีกิจนิสัยท่ีดีต่องานแปรรูปสัตวน์ํ้าดว้ยความละเอียดรอบคอบ  ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั 

มีความคิดสร้างสรรค ์ และมีความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการแปรรูปสัตวน์ํ้าเบ้ืองตน้ 

2.  เตรียมวตัถุดิบ ส่วนผสม อุปกรณ์และเคร่ืองมือสาํหรับการแปรรูปสัตวน์ํ้าตามหลกัการและ 

    กระบวนการ 

3.  แปรรูปสัตวน์ํ้าเบ้ืองตน้ตามหลกัการและกระบวนการ 

4.  ประเมินคุณภาพผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้าตามมาตรฐานคุณภาพผลิตภณัฑ ์ 

5. คาํนวณตน้ทุนเพื่อการจดัจาํหน่ายและทาํบญัชีเบ้ืองตน้ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความสําคญัของการแปรรูปสัตวน์ํ้า หลกัการและกระบวนการแปรรูปสัตว์

นํ้ า เคร่ืองมือ  การเตรียมวตัถุดิบ ส่วนผสม อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการแปรรูปสัตวน์ํ้ า  การแปรรูปสัตวน์ํ้า

ขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพผลิตภณัฑ์สัตว์นํ้ า  การคาํนวณต้นทุนเพื่อการจดัจาํหน่ายและทาํบญัชี

เบ้ืองตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

กลุ่มวชิาภาษาไทย 
 

30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 3-0-3 

30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวชิาชีพ 3-0-3 

30000-1103 การฟังและการพูดเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 3-0-3 

30000-1104 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 3-0-3 
 

กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 
 

กลุ่มภาษาองักฤษ 

30000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2-2-3 

30000-1202 ภาษาองักฤษสาํหรับการปฏิบติังาน 1-2-2 

30000-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 1-2-2 

30000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

30000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 0-2-1 

30000-1213 ภาษาองักฤษเทคโนโลยกีารประมง 3-0-3 

 

กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 

30000-1218 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 

30000-1219 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1220 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 2-0-2 

30000-1221 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1222 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 

30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1224 ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 2-0-2 

30000-1225 การสนทนาภาษาเวยีดนามเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1226 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 

30000-1227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1228 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1230 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 

30000-1231 การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1232 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 

30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1234 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 

30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1236 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 

30000-1237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1238 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 

30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1240 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 

30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมนัเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1242 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 

30000-1243 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
 

30000-1301 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2-2-3 

30000-1302 การวจิยัเบ้ืองตน้ 2-2-3 

30000-1312 วทิยาศาสตร์เทคโนโลยกีารเกษตรและประมง 2-2-3 
 

กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ 
 

30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3 

30000-1402 คณิตศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะการคิด 3-0-3 

30000-1403 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 

30000-1404 แคลคูลสั 1 3-0-3 

30000-1405 แคลคูลสั 2 3-0-3 

30000-1406 แคลคูลสั 3 3-0-3 
 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
 

30000-1501 ชีวติกบัสังคมไทย 3-0-3 

30000-1502 ศาสตร์พระราชา 3-0-3 

30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 
 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
 

30000-1601 การพฒันาสุขภาพ 2-0-2 

30000-1602 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2 

30000-1603 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 

30000-1604 คุณภาพชีวติเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1605 มนุษยสัมพนัธ์ในการทาํงาน 2-0-2 

30000-1606 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ 2-0-2 

30000-1607 จิตวทิยาสังคมวา่ดว้ยคนพิการ 2-0-2 

30000-1608 การออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพ 0-2-1 

30000-1609 ลีลาศเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ 0-2-1 

30000-1610 นนัทนาการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 0-2-1 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

กลุ่มวชิาภาษาไทย 
 

30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวชิาชีพ      3-0-3 

  (Occupational Thai Language Skills) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจทกัษะการใชภ้าษาไทยเชิงวชิาชีพ 

2. สามารถวเิคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารและใชภ้าษาไทยเป็นเคร่ืองมือส่ือสารในวชิาชีพ 

ตามหลกัภาษา เหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์ 

3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการใชภ้าษาไทยในวชิาชีพอยา่งมีจรรยาบรรณ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ 

และการประเมินค่าสารภาษาไทยเชิงวชิาชีพอยา่งมีจรรยาบรรณ 

2. วเิคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากส่ือประเภทต่าง ๆ ตามหลกัภาษา  

เหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์ 

3. พูดนาํเสนอขอ้มูลเพื่อส่ือสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ 

4. เขียนเพื่อติดต่อกิจธุระ บนัทึกข้อมูลและรายงานการปฏิบติังานเชิงวิชาชีพตามหลักการใช้

ภาษาไทย 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับหลักการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย การคิด

วเิคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากส่ือประเภทต่าง ๆ การพูดนาํเสนอขอ้มูลเพื่อส่ือสาร

ในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ การเขียนเพื่อกิจธุระ การจดบนัทึกขอ้มูลและเขียนรายงานการปฏิบติังาน

เชิงวชิาชีพ และจรรยาบรรณในการใชภ้าษาไทยเชิงวชิาชีพ 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวชิาชีพ      3-0-3 

  (Occupational Writing and Speaking) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 

2. สามารถเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพในรูปแบบต่าง ๆ 

3. มีจรรยาบรรณในการเขียนและการพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพตามหลกัการ 

2. สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อวางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 

3. วางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพตามหลกัการ 

4. เขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพในรูปแบบต่าง ๆ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการพูดและการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาชีพ เทคนิคการเขียนและพูด                   

เชิงวิชาชีพ การสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งท่ีหลากหลาย การวางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพ             

การเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพรูปแบบต่าง ๆ จรรยาบรรณในการพูดและการเขียนภาษาไทยในอาชีพ 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1103 การฟังและการพูดเพ่ือพฒันาบุคลกิภาพ     3-0-3 

  (Listening and Speaking for Personality Development) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 

2. สามารถฟังอยา่งลึกซ้ึงและพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ 

3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการใชภ้าษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 

2. ฟังอยา่งลึกซ้ึงและสรุปใจความสาํคญัจากการฟัง 

3. พูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ ตามหลกัการ 

4. ใชภ้าษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพของตนเอง 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ การฟังอยา่งลึกซ้ึง            

และสรุปใจความสําคญัจากการฟัง เทคนิคและศิลปะการพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ มารยาทในการฟัง              

และการพูด การพฒันาบุคลิกภาพในการฟังและการพูด 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1104 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์      3-0-3 

  (Creative Thai Language Skills) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดู และการคิดวเิคราะห์ 

2. สามารถแสดงความคิดผา่นทกัษะการพูดและการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์

3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการใชภ้าษาไทย 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดู การคิดวเิคราะห์ภาษาไทย 

2. พูดและเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรครู์ปแบบต่าง ๆ 

3. วเิคราะห์สุนทรียภาพทางภาษาของวรรณคดี วรรณกรรม เพลงไทยหรือเพลงพื้นบา้นจากการฟัง   

การดู และการอ่าน 

4. นาํความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาการพูดหรืองานเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดูและการคิดวเิคราะห์ภาษาไทย 

การฟัง การดู และการอ่านเพื่อวิเคราะห์สุนทรียภาพทางภาษาจากวรรณคดี วรรณกรรม เพลงไทย หรือเพลง

พื้นบ้าน การแสดงความคิดด้วยการพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ การนําความรู้                        

ท่ีไดจ้ากการศึกษาการพูดหรืองานเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มภาษาองักฤษ  

30000-1201 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร      2-2-3 

  (English for Communication) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและการศึกษาต่อ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษเพือ่การส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

2. สนทนาในสถานการณ์ชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

3. อ่าน และสรุปใจความสาํคญัของขอ้มูลจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 

4. เขียนขอ้มูลบุคคล บนัทึก และขอ้ความบนส่ือสงัคมออนไลน์ 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ียวกับทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

ในชีวติประจาํวนั การสอบถามและใหข้อ้มูลบุคคล สถานท่ี เวลา และสภาพอากาศ การสนทนาทางโทรศพัท ์

การอ่านขอ้มูลจากส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือออนไลน์ การเขียนขอ้มูลบุคคล บนัทึก และขอ้ความบนส่ือสังคม

ออนไลน์ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1202 ภาษาองักฤษสําหรับการปฏิบัติงาน     1-2-2 

  (English -on-the-Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน 

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติ และกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ และการศึกษาต่อ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน 

2. พูดส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน 

3. อ่านเอกสาร คู่มือการปฏิบติังาน 

4. เขียนรายงานการปฏิบติังานและโตต้อบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

5. นาํเสนอขั้นตอนในการปฏิบติังาน 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการปฏิบติังาน 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในการปฏิบติังาน การให้

ข้อมูลหรือคําแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติงาน การอ่านเอกสาร คู่มือ การอ่านและโต้ตอบจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ หรือส่ือสังคมออนไลน์ การนาํเสนอขั้นตอนการปฏิบติังาน การเขียนรายงานการปฏิบติังาน 

และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพฒันาภาษาองักฤษ 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ    1-2-2 

  (English Conversation in the Workplace) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจรูปแบบและวธีิการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในสถานประกอบการ 

3. มีเจตคติ และกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ และการศึกษาต่อ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 

2. สนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสถานประกอบการตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

3. ใหข้อ้มูลทางธุรกิจ สินคา้หรือบริการของสถานประกอบการ 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัการสนทนาในสถานประกอบการเก่ียวกบัเร่ืองราว เหตุการณ์ กฎ ระเบียบ สถานท่ี 

ตาํแหน่ง หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ขอ้มูลทางธุรกิจ สินคา้และบริการ การรายงานขอ้มูล การอธิบายขั้นตอน     

การปฏิบติังาน การแลกเปล่ียนขอ้มูล การแสดงความคิดเห็น และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันา

ทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 

 

 

 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน       0-2-1 

  (English Project Work) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการทาํโครงงาน 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชใ้นการจดัทาํโครงงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการจดัทาํโครงงาน 

2. เขียนโครงร่างของโครงงาน 

3. เขียนรายงานผลของโครงงาน 

4. นาํเสนอโครงงานโดยใชส่ื้อประกอบ 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการทาํโครงงาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในการจดัทาํโครงงาน การเลือกหวัขอ้

การศึกษา สืบคน้ และบนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง การเขียนโครงร่าง (Proposal) ของโครงงาน การจดัทาํโครงงาน         

การรายงานผล การจดัทาํส่ือประกอบการนาํเสนอ การนาํเสนอโครงงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                   

เพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการทาํโครงงาน 

 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผ่านส่ือดิจิทลั     0-2-1 

  (English Learning through Digital Media) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจวธีิการเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือในการสืบคน้ขอ้มูลและพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 

2. สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 

3. เลือกใชแ้ละเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลัดว้ยตนเอง 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษผ่านส่ือดิจิทัลท่ีหลากหลาย                         

การเรียนจากแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หลกัสูตรออนไลน์ และส่ือสังคมออนไลน์                   

ในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1213 ภาษาองักฤษเทคโนโลยกีารประมง     3-0-3 

  (English for Fishery Technology) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในงานเทคโนโลยกีารประมง 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานเทคโนโลยกีารประมง 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานประมงและการศึกษาต่อ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานเทคโนโลยกีารประมง 

2. พูดใหข้อ้มูลเก่ียวกบันวตักรรมและเทคโนโลยกีารประมง 

3. สนทนาในสถานการณ์งานเทคโนโลยกีารประมงตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. สรุปใจความสําคัญของเร่ืองท่ีอ่านเก่ียวกับเทคโนโลยีการประมงจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือ

ออนไลน์ 

5. เขียนบนัทึก และบรรยายผลงานนวตักรรมหรือเทคโนโลยกีารประมง 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานเทคโนโลยกีารประมง 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานเทคโนโลยีการประมง       

คาํศพัทเ์ทคนิค การใหข้อ้มูลเก่ียวกบันวตักรรมและเคร่ืองจกัรกลการประมง การนาํเสนอ การสาธิตขั้นตอน        

การปฏิบติังานดา้นการประมง การสนทนาในสถานการณ์งานเทคโนโลยกีารประมง การอ่านเร่ือง บทความ   

และคู่มือท่ีเก่ียวขอ้ง การเขียนบนัทึก รายงานการปฏิบติังาน บรรยายผลงาน ขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์         

และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานเทคโนโลยกีารประมง 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 

30000-1218 ภาษาและวฒันธรรมจีน       2-0-2 

  (Chinese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมจีน 

2. ใชภ้าษาจีนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาจีนในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมจีน 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาจีน 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมจีน ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษาจีนกลาง ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาจีน การอ่าน          

และการเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวิตประจาํวนั และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะ

ภาษาจีน 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1219 การสนทนาภาษาจีนเพ่ือการทาํงาน     2-0-2 

  (Chinese Conversation for Work)       

วชิาบงัคบัก่อน :  30000-1218   ภาษาและวฒันธรรมจีน 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาจีนเพื่อการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาจีนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาจีนเพื่อการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาจีนเพื่อการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาจีนเพื่อการทาํงาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาจีนกลางเพื่อการทาํงาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเอง  

และผูอ่ื้น การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงาน การสนทนาเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้

และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษาจีนเพื่อการทาํงาน 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1220 ภาษาและวฒันธรรมญีปุ่่น      2-0-2 

  (Japanese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 

2. สามารถนาํภาษาญ่ีปุ่นไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาญ่ีปุ่น 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น ระบบเสียง 

และไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่น ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาญ่ีปุ่น 

การอ่านและเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะ

ภาษาญ่ีปุ่น 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1221 การสนทนาภาษาญีปุ่่นเพ่ือการทาํงาน     2-0-2 

  (Japanese Conversation for Work)       

วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1220   ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาญ่ีปุ่นสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาญ่ีปุ่นไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการทาํงาน 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการทาํงาน การถามตอบเก่ียวกับตนเอง 

และผูอ่ื้น การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงาน การสนทนาเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้

และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการทาํงาน 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1222 ภาษาและวฒันธรรมเกาหล ี      2-0-2 

  (Korean Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 

2. สามารถนาํภาษาเกาหลีไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเกาหลีในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาเกาหลี 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี ระบบเสียง  

และไวยากรณ์ภาษาเกาหลี ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษา

เกาหลี การอ่านและเขียนข้อความ การสนทนาในชีวิตประจาํวนั และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อพฒันาทกัษะภาษาเกาหลี 

 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลเีพ่ือการทาํงาน     2-0-2 

  (Korean Conversation for Work)        

วชิาบงัคบัก่อน :  30000-1222   ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเกาหลีสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาเกาหลีไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเกาหลีในการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเกาหลีเพื่อการทาํงาน 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทาํงาน การถามตอบเก่ียวกับตนเอง 

และผูอ่ื้น การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงาน การสนทนาเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้

และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษาเกาหลีเพื่อการทาํงาน 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1224 ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม      2-0-2 

  (Vietnamese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 

2. สามารถนาํภาษาเวยีดนามไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเวยีดนามในชีวติประจาํวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมเวยีดนาม 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาเวยีดนาม 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม ระบบเสียง                  

และไวยากรณ์ภาษาเวียดนาม ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยค           

ภาษาเวียดนาม การสนทนาในชีวิตประจาํวนั การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้ น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ              

เพื่อพฒันาทกัษะภาษาเวยีดนาม 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1225 การสนทนาภาษาเวยีดนามเพ่ือการทาํงาน     2-0-2 

  (Vietnamese Conversation for Work) 

วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1224   ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเวยีดนามสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาเวยีดนามไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเวยีดนามในการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาเวยีดนามเพื่อการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเวยีดนามเพื่อการทาํงาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาเวียดนามเพื่อการทาํงาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเอง              

และผูอ่ื้น การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงาน การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ         

สินคา้และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันา

ทกัษะภาษาเวยีดนามเพื่อการทาํงาน 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1226 ภาษาและวฒันธรรมอนิโดนีเซีย      2-0-2 

  (Indonesian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 

2. สามารถนาํภาษาอินโดนีเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาอินโดนีเซียในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมอินโดนีเซีย 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซีย 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษา และวฒันธรรมอินโดนีเซีย ระบบเสียง                          

และไวยากรณ์ภาษาอินโดนีเซีย ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยค                     

ภาษาอินโดนีเซีย การสนทนาในชีวิตประจาํวนั และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษา

อินโดนีเซีย 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1227 การสนทนาภาษาอนิโดนีเซียเพ่ือการทาํงาน    2-0-2 

  (Indonesian Conversation for Work)       

วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1226   ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาอินโดนีเซียสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาอินโดนีเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาอินโดนีเซียในการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทาํงาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทาํงาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเอง           

และผูอ่ื้น การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงาน การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ         

สินคา้และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันา

ทกัษะภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทาํงาน 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1228 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย      2-0-2 

  (Malaysian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 

2. สามารถนาํภาษามาเลเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษามาเลเซียในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียในชีวติประจาํวนั 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย ระบบเสียง                   

และไวยากรณ์ภาษามาเลเซีย ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยค              

ภาษามาเลเซีย การสนทนาในชีวิตประจาํวนั การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้ น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

พฒันาทกัษะภาษามาเลเซีย 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพ่ือการทาํงาน     2-0-2 

  (Malaysian Conversation for Work)       

วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1228   ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษามาเลเซียสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษามาเลเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษามาเลเซียในการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียเพื่อการทาํงาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการทาํงาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเอง 

และผูอ่ื้น การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงาน การสนทนาเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้

และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษามาเลเซียเพื่อการทาํงาน 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1230 ภาษาและวฒันธรรมพม่า       2-0-2 

  (Burmese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมพม่า 

2. สามารถนาํภาษาพม่าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาพม่าในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมพม่า 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาพม่า 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เ บ้ืองต้นเ ก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมพม่า ระบบเสียง 

และไวยากรณ์ภาษาพม่า ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาพม่า 

การอ่านและเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะ

ภาษาพม่า 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1231 การสนทนาภาษาพม่าเพ่ือการทาํงาน     2-0-2 

  (Burmese Conversation for Work )       

วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1230   ภาษาและวฒันธรรมพม่า 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาพม่าสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาพม่าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาพม่าในการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาพม่าเพื่อการทาํงาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทาํงาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น  

การให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีทาํงาน การสนทนาเก่ียวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินค้า 

และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษาพม่าเพื่อการทาํงาน 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1232 ภาษาและวฒันธรรมเขมร      2-0-2 

  (Khmer Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมเขมร 

2. สามารถนาํภาษาเขมรไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเขมรในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมเขมร 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาเขมร 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเ ก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมเขมร ระบบเสียง 

และไวยากรณ์ภาษาเขมร ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาเขมร 

การอ่านและเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะ

ภาษาเขมร 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพ่ือการทาํงาน     2-0-2 

  (Khmer Conversation for Work)       

วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1232   ภาษาและวฒันธรรมเขมร 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเขมรสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาเขมรไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเขมรในการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาเขมรเพื่อการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเขมรเพื่อการทาํงาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาเขมรเพื่อการทาํงาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น 

การให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีทาํงาน การสนทนาเก่ียวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินค้า 

และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษาเขมรเพื่อการทาํงาน 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1234 ภาษาและวฒันธรรมลาว       2-0-2 

  (Laotian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมลาว 

2. สามารถนาํภาษาลาวไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาลาวในชีวติประจาํวนัและการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมลาว 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาลาว 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมลาว ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษาลาว ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาลาว การอ่านและ

เขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาลาว 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพ่ือการทาํงาน     2-0-2 

  (Laotian Conversation for Work)       

วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1234   ภาษาและวฒันธรรมลาว 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาลาวสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาลาวไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาลาวในการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาลาวเพื่อการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาลาวเพื่อการทาํงาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาลาวเพื่อการทาํงาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น            

การให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีทาํงาน การสนทนาเก่ียวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินค้า 

และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษาลาวเพื่อการทาํงาน 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1236 ภาษาและวฒันธรรมฟิลปิปินส์      2-0-2 

  (Filipino Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 

2. สามารถนาํภาษาฟิลิปิโนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาฟิลิปปินส์ในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโน 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ ระบบเสียง                     

และไวยากรณ์ภาษาฟิลิปิโน ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยค              

ภาษาฟิลิปิโน การอ่านและเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวิตประจาํวนั และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ          

เพื่อพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโน 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1237 การสนทนาภาษาฟิลปิิโนเพ่ือการทาํงาน     2-0-2 

  (Filipino Conversation for Work)       

วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1236   ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาฟิลิปิโนสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาฟิลิปิโนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาฟิลิปิโนในการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโนเพื่อการทาํงาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการทาํงาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเอง 

และผูอ่ื้น การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงาน การสนทนาเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้

และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการทาํงาน 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1238 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย      2-0-2 

  (Russian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 

2. สามารถนาํภาษารัสเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษารัสเซียในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษารัสเซีย 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย ระบบเสียง                        

และไวยากรณ์ภาษารัสเซีย ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษา

รัสเซีย การอ่านและเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวิตประจาํวนั และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

พฒันาทกัษะภาษารัสเซีย 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพ่ือการทาํงาน     2-0-2 

  (Russian Conversation for Work)       

วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1238   ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษารัสเซียสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษารัสเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษารัสเซียในการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษารัสเซียเพื่อการทาํงาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการทาํงาน การถามตอบเก่ียวกับตนเอง 

และผูอ่ื้นการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงาน การสนทนาเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้

และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษารัสเซียเพื่อการทาํงาน 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1240 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมัน      2-0-2 

  (German Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจภาษา และวฒันธรรมเยอรมนั 

2. สามารถนาํภาษาเยอรมนัไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเยอรมนัในชีวิตประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนลีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนั 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมเยอรมัน ระบบเสียง                       

และไวยากรณ์ภาษาเยอรมนั ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยค

ภาษาเยอรมนั การอ่านและเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวิตประจาํวนั และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ        

เพื่อพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนั 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมันเพ่ือการทาํงาน     2-0-2 

  (German Conversation for Work)       

วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1240   ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเยอรมนัสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาเยอรมนัไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเยอรมนัในการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาเยอรมนัเพื่อการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนัเพื่อการทาํงาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาเยอรมนัเพื่อการทาํงาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเอง               

และผูอ่ื้น การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงาน การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ                

สินคา้และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันา

ทกัษะภาษาเยอรมนัเพื่อการทาํงาน 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1242 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส      2-0-2 

  (French Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 

2. สามารถนาํภาษาฝร่ังเศสไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาฝร่ังเศสในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศส 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส ระบบเสียง                         

และไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยค                  

ภาษาฝร่ังเศส การอ่านและเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวิตประจาํวนั และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ            

เพื่อพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศส 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1243 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการทาํงาน     2-0-2 

  (French Conversation for Work)       

วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1242   ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาฝร่ังเศสสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาฝร่ังเศสไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาฝร่ังเศสในการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศสเพื่อการทาํงาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการทาํงาน การถามตอบเก่ียวกับตนเอง              

และผูอ่ื้น การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงาน การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ            

สินคา้และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันา

ทกัษะภาษาฝร่ังเศสเพื่อการทาํงาน 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
 

30000-1301 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดล้อม   2-2-3 

  (Natural Resource, Energy and Environmental Management) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  

2. สามารถคาํนวณ ทดลอง แกปั้ญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์            

ในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม และงานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม นิเวศวิทยา แร่ธาตุ พลงังาน ปิโตรเลียม           

และผลิตภณัฑ์ สารเคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติและพลงังาน            

การอนุรักษแ์ละการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษแ์ละการจดัการพลงังาน 

2. คาํนวณขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติและพลงังานตามหลกัการและทฤษฎี 

3. ทดลอง ตรวจสอบ และแกปั้ญหาเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้มตามกระบวนการ           

ทางวทิยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองการจดัการทรัพยากรธรรมชาติพลงังานและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึ ก ษ า แล ะ ป ฏิ บัติก า รจัดก า รท รัพ ย า ก รธ รรม ช า ติ  พ ลัง ง า นแล ะ ส่ิ ง แวดล้อม  เ ก่ี ย วกับ

ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม นิเวศวิทยา แร่ธาตุ พลังงาน ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ สารเคมีใน

อุตสาหกรรม ผลกระทบจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติและพลงังาน การอนุรักษแ์ละการจดัการทรัพยากร

ธรรมชาติ การอนุรักษแ์ละการจดัการพลงังาน และส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1302 การวจัิยเบื้องต้น        2-2-3 

  (Introduction to Research) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจขั้นตอนและวธีิการดาํเนินการวจิยัเบ้ืองตน้ 

2. สามารถเขียนโครงร่างการวจิยั วางแผนดาํเนินการวจิยั วเิคราะห์ขอ้มูล สรุปและเขียนรายงานการวจิยั 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการวจิยัและและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานวจิยั 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัขั้นตอนและวธีิดาํเนินการวจิยัเบ้ืองตน้ 

2. เขียนโครงร่างการวจิยั 

3. วางแผนการดาํเนินการวจิยั 

4. รวบรวม วเิคราะห์ และแปลผลขอ้มูล 

5. สรุปผลการวจิยั 

6. เขียนรายงานการวจิยั 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัขั้นตอนและวิธีการดาํเนินการวิจยัเบ้ืองตน้ เก่ียวกบัความหมายและความสําคญั              

ของการวิจัย ประเภทของงานวิจัย การเลือกหัวข้อ กําหนดวตัถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจัย  

การกาํหนดสมมติฐาน การเขียนโครงร่างการวิจยั สถิติการวิจยั การสร้างเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูล การเก็บ

รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล การสรุปผลการวจิยัและการเขียนรายงานการวจิยั 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1312 วทิยาศาสตร์เทคโนโลยกีารเกษตรและประมง    2-2-3 

  (Science for Agricultural and Fishery Technology) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและการประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร์ในเทคโนโลยกีารเกษตรและประมง 

2. สามารถคาํนวณ ทดลอง แก้ปัญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกต์ใช้กระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์เทคโนโลยกีารเกษตรและประมง และกิจนิสัยท่ีดีในงานอาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสารและสมบติัของสาร สารละลาย กรด-เบส เกลือ สารชีวโมเลกุล สารเคมี          

ทางการเกษตรและประมง ชีวเคมีในระบบต่าง ๆ การเจริญเติบโต การสืบพนัธ์ุและการปรับปรุง

พนัธ์ุของส่ิงมีชีวติ 

2. คาํนวณข้อมูลเก่ียวกับสารและสมบติัของสาร สารละลาย กรด-เบส เกลือ การเจริญเติบโต                 

ของส่ิงมีชีวติตามหลกัการและทฤษฎี 

3. ทดลอง ตรวจสอบ และแกปั้ญหา เก่ียวกบัสารและสมบติัของสาร สารละลาย กรด-เบส เกลือ         

สารชีวโมเลกุล สารเคมีทางการเกษตรและประมง ชีวเคมีในระบบต่างๆ การเจริญเติบโต                  

การสืบพนัธ์ุและการปรับปรุงพนัธ์ุของส่ิงมีชีวติตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองวทิยาศาสตร์เทคโนโลยกีารเกษตรและประมงในงานอาชีพ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรและประมงเก่ียวกบัสารและสมบติัของสาร 

สารละลาย กรด-เบส เกลือ สารชีวโมเลกุล สารเคมีทางการเกษตรและประมง ชีวเคมีในระบบต่าง ๆ                  

การเจริญเติบโต การสืบพนัธ์ุและการปรับปรุงพนัธ์ุของส่ิงมีชีวิต และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ 

30000-1401 คณติศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ     3-0-3 

  (Mathematics and Statistics for Careers) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจสถิติพื้นฐาน ตรรกศาสตร์ และกาํหนดการเชิงเส้น 

2. สามารถนาํความรู้เก่ียวกบัสถิติพื้นฐาน ตรรกศาสตร์ และกาํหนดการเชิงเส้นไปประยุกต์ใช้                

ในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ใชค้่ากลาง และการวดัการกระจายตามลกัษณะของขอ้มูล 

2. ใชค้่ามาตรฐานในการเปรียบเทียบขอ้มูล 

3. ประยกุตต์รรกศาสตร์ในการใหเ้หตุผลจากสถานการณ์ท่ีกาํหนด 

4. ประยกุตก์าํหนดการเชิงเส้นในงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัสถิติพื้นฐาน ตรรกศาสตร์ และกาํหนดการ           

เชิงเส้น และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1402 คณติศาสตร์เพ่ือพฒันาทกัษะการคิด     3-0-3 

  (Mathematics for Thinking Skills Development) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

2. สามารถนาํความรู้เก่ียวกบัทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

2. ใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

3. ส่ือสารส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และนาํเสนอขอ้มูลในงานอาชีพ 

4. เช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

5. ประยกุตค์วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับการฝึกทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกับ ทกัษะการแก้ปัญหา ทกัษะ                   

การให้เหตุผล ทกัษะในการส่ือสารและส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ ทกัษะในการเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ          

ทางคณิตศาสตร์ และทกัษะการคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1403 สถิติและการวางแผนการทดลอง      3-0-3 

  (Statistics and Experimental Design) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจสถิติพื้นฐาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ ความแปรปรวน การใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูล และการวางแผนการทดลอง 

2. สามารถนาํความรู้เก่ียวกบั สถิติพื้นฐาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์                          

ความแปรปรวน การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล และการวางแผนการทดลอง           

ไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ใชค้่ากลางและการวดัการกระจายตามลกัษณะของขอ้มูล 

2. ประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร 

3. ทดสอบค่าเฉล่ียของประชากร 

4. วเิคราะห์ความแปรปรวนของประชากร 

5. ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีกาํหนด 

6. ประยกุตก์ารวางแผนการทดลองในงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบั สถิติพื้นฐาน การประมาณค่า การทดสอบ

สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล และการวางแผน          

การทดลอง และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1404 แคลคูลสั 1        3-0-3 

  (Calculus 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เข้าใจความคิดรวบยอดเก่ียวกับทฤษฏีบททวินามเศษส่วนย่อย ลิมิตและความต่อเน่ืองของ

ฟังก์ชันอนุพนัธ์ฟังก์ชันพีชคณิตอนุพนัธ์ฟังก์ชันอดิศัยการประยุกต์ของอนุพนัธ์อินทิกรัล

ฟังกช์นัพีชคณิตอินทิกรัลฟังกช์นัอดิศยัและอินทิกรัลจาํกดัเขต 

2. สามารถนําความรู้เร่ืองทฤษฏีบททวินามเศษส่วนย่อย ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน

อนุพนัธ์ของฟังกช์นัอินทิกรัลของฟังกช์นัและอินทิกรัลจาํกดัเขตไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ดาํเนินการเก่ียวกบัการกระจายทวนิาม และเศษส่วนยอ่ย 

2. ดาํเนินการเก่ียวกบัลิมิต และตรวจสอบความต่อเน่ือง และอตัราการเปล่ียนแปลงของฟังกช์นั 

3. ดาํเนินการเก่ียวกบัอนุพนัธ์ของฟังกช์นัพีชคณิต และฟังกช์นัอดิศยั 

4. ดาํเนินการเก่ียวกบัอนุพนัธ์อนัดบัสูง และประยกุตอ์นุพนัธ์ในงานอาชีพ 

5. ดาํเนินการเก่ียวกบัอินทิกรัลฟังกช์นัพีชคณิตและฟังกช์นัอดิศยั 

6. ดาํเนินการเก่ียวกบัอินทิกรัลจาํกดัเขต และประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ และการแกปั้ญหาเก่ียวกบัทฤษฏีบททวินามเศษส่วนย่อย ลิมิต       

และความต่อเน่ืองของฟังก์ชันอนุพนัธ์ ฟังก์ชันพีชคณิต และฟังก์ชันอดิศัยการประยุกต์ของอนุพนัธ์

อินทิกรัลฟังก์ชนัพีชคณิตและฟังก์ชนัอดิศยัอินทิกรัลจาํกดัเขตและการประยุกต ์และการประยุกตใ์ชใ้นงาน

อาชีพ 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1405 แคลคูลสั 2        3-0-3 

  (Calculus 2) 

วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1404   แคลคูลสั 1 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เข้าใจความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเทคนิคการอินทิเกรตอินทิกรัลไม่ตรงแบบเรขาคณิตวิเคราะห์                

ในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชนัหลายตวัแปร ลิมิต และความต่อเน่ืองของฟังก์ชันหลายตวัแปร การหา

อนุพนัธ์ยอ่ยและอินทิกรัลหลายชั้น 

2. สามารถนาํความรู้เร่ืองเทคนิคอินทิเกรตอินทิกรัลไม่ตรงแบบเรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิสามมิติ 

ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิต และความต่อเน่ืองของฟังก์ชันหลายตัวแปร การหาอนุพันธ์ย่อย                     

และอินทิกรัลหลายชั้นไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ดาํเนินการเก่ียวกบัเทคนิคการอินทิเกรต และอินทิกรัลไม่ตรงแบบ 

2. ดาํเนินการเก่ียวกบัระบบพิกดัฉากในปริภูมิสามมิติ 

3. ดาํเนินการเก่ียวกบัฟังกช์นัหลายตวัแปร ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังกช์นัหลายตวัแปร 

4. ดาํเนินการเก่ียวกบัอนุพนัธ์ยอ่ยของฟังกช์นัหลายตวัแปร และประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

5. ดาํเนินการเก่ียวกบัอินทิกรัลหลายชั้น และประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ และการแกปั้ญหาเก่ียวกบัเทคนิคการอินทิเกรทอินทิกรัลไม่ตรงแบบ

เลขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชนัหลายตวัแปร ลิมิต และความต่อเน่ืองของฟังก์ชนัหลายตวัแปร        

การหาอนุพนัธ์ยอ่ย อินทิกรัลหลายชั้น และการประยกุต ์และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1406 แคลคูลสั 3        3-0-3 

  (Calculus 3) 

วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1405   แคลคูลสั 2 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจความคิดรวบยอดเก่ียวกบัลาํดบั อนุกรมสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหน่ึง สมการ           

เชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบั n และการแปลงลาปลาซ 

2. สามารถนาํความรู้เร่ืองลาํดบั อนุกรมสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหน่ึงสมการเชิงอนุพนัธ์เชิง

เส้นอนัดบั n และการแปลงลาปลาซไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ดาํเนินการเก่ียวกบัลาํดบั 

2. ดาํเนินการเก่ียวกบัอนุกรม 

3. ดาํเนินการเก่ียวกบัสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหน่ึงและอนัดบั n 

4. ดาํเนินการเก่ียวกบัการแปลงลาปลาซ 

5. ประยกุตส์มการเชิงอนุพนัธ์ในงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ และการแก้ปัญหาเก่ียวกับลาํดับ อนุกรม สมการเชิงอนุพนัธ์ 

เชิงเส้นอนัดบัหน่ึง สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบั n การแปลงลาปลาซ และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 

30000-1501 ชีวติกบัสังคมไทย       3-0-3 

  (Life and Thai Society) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัสังคม ศิลปวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย 

2. สามารถวเิคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทย 

3. ตระหนกัและเห็นคุณค่าของศิลปวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับสังคม วฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย หลักธรรมาภิบาล หลักธรรม                     

ในการพฒันางาน พฒันาคนและสังคม สันติวฒันธรรม ความเป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียง 

ปัญหาการทุจริต และความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

2. วเิคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทยกบัสังคมโลก  

3. ประยุกตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรม ศาสนธรรม วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย            

เศรษฐกิจพอเพียง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ปัญหาสังคม การดาํเนินชีวิต                

ตามบทบาทหนา้ท่ีการเป็นพลเมืองดี 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัสังคม การจดัระเบียบทางสังคม ศิลปวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย            

หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมเพื่อพฒันาคน พฒันางานและสังคม สันติวฒันธรรม ความเป็นพลเมืองดี            

เศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาการทุจริต ความร่วมกับประเทศต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  

และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทย 

และสังคมโลก 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1502 ศาสตร์พระราชา       3-0-3 

  (The King’s Philosophy) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวธีิการของศาสตร์พระราชา 

2. ประยกุตใ์ชศ้าสตร์พระราชาในชีวติประจาํวนัและการประกอบอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัของสถาบนัพระมหากษตัริย ์
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวธีิการของศาสตร์พระราชา 

2. ใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวติ 

3. ประยกุตใ์ชศ้าสตร์พระราชาในชีวติประจาํวนัและการประกอบอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการของศาสตร์พระราชา การประยุกต์               

ศาสตร์พระราชาในการดํา เนินชีวิต  หลักการทรงงาน และพระบรมราโชบาย/พระราชปณิธาน                               

ตามรอยดา้นการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย      3-0-3 

  (Thai Politics and Administration) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจวิวฒันาการการเมืองการปกครองของไทย สภาพปัญหาทางการเมือง ปัญหาการทุจริต            

แนวทางการแก้ไข และการพัฒนาประเทศ ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย                   

อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

2. สามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ภายใตห้ลกัสุจริตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง การแก้ไขปัญหาทางการ

เมือง ปัญหาการทุจริต และการพฒันาประเทศ ตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตย                         

อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัวิวฒันาการการเมืองการปกครองไทย สภาพปัญหาทางการเมือง ปัญหา              

การทุจริต แนวทางการแกไ้ข และการพฒันาประเทศตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

2. มีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง การแก้ไขปัญหาทางการเมือง ปัญหาการทุจริต และการ

พฒันาประเทศตามสิทธิ บทบาทหนา้ท่ีอยา่งสร้างสรรคต์ามแบบอยา่งของพลเมืองท่ีดี ตามหลกั

ปรัชญา  ของเศรษฐกิจพอเพียง และตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

3. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริย์             

ทรงเป็นประมุข ภายใตห้ลกัสุจริต และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัวิวฒันาการการเมืองการปกครองไทยสมยัสุโขทยั อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์                 

ถึงการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การเมืองการปกครองไทยหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง          

พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบนั วิกฤตทางการเมืองและสังคม พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบนั การบริหารราชการแผ่นดิน 

นโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล พรรคการเมือง การเลือกตั้ ง องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ  

การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีภายใตห้ลกัสุจริต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิกฤตเศรษฐกิจ และปัญหา 

การทุจริต  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

30000-1601 การพฒันาสุขภาพ       2-0-2 

 (Health Improvement) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเทคนิควธีิและทกัษะการพฒันาสุขภาพในการดาํรงชีวติ 

2. สามารถปฏิบติังานภายใตส้ถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงและจดัการกบัปัญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสันติวธีิ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลกัการดาํเนินชีวิตตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             

และเหมาะสมกบัการปฏิบติังานในอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัเทคนิควธีิและทกัษะการพฒันาสุขภาพในการดาํรงชีวติ 

2. วเิคราะห์สภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีมีผลกระทบกบัสุขภาพของตนเอง 

3. พฒันาสมรรถภาพทางกายใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 

4. ปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน 

5.  แกปั้ญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสันติวธีิ 

6. ใชก้ระบวนการคิด วเิคราะห์และไตร่ตรองอยา่งเป็นระบบในการทาํงาน 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับเทคนิควิธีและทักษะการพฒันาสุขภาพ ส่ิงคุกคามสุขอนามัยในการดํารงชีวิต                 

และการทาํงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน สารเสพติด โภชนาการกับการเกิดกลุ่มโรค NCD 

ปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน ภยัคุกคามรูปแบบใหม่ สิทธิและระบบการบริการสุขภาพ สุขภาพ

ผูบ้ริโภค ทกัษะการแกปั้ญหา/ขอ้ขดัแยง้อย่างสันติวิธี กระบวนการคิด วิเคราะห์ และไตร่ตรองอย่างเป็น

ระบบ 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1602 การคิดอย่างเป็นระบบ       2-0-2 

  (Systematic Thinking) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพื้นฐานในการคิดอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถคิดอย่างเป็นระบบในการจัดลําดับงาน การตัดสินใจ การจัดการกับความเส่ียง                      

และการแกปั้ญหา 

3. มีเจตคติ และกิจนิสัยท่ีดีในการดาํเนินชีวติ และประกอบอาชีพดว้ยความรอบคอบ และมีเหตุผล 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพื้นฐานในการคิดอยา่งเป็นระบบ 

2. ประเมินสถานการณ์และวเิคราะห์ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยา่งเป็นระบบ 

3. วเิคราะห์การตดัสินใจและผลท่ีตามมา 

4. ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการคิดอยา่งเป็นระบบในการแกปั้ญหา 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเ ก่ียวกับหลักการและกระบวนการพื้นฐานในการคิดอย่างเป็นระบบ  ประเภทและ

วตัถุประสงค์ของคําถามท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนและแนวคิดของกระบวนการประเมิน

สถานการณ์ การวิเคราะห์การตดัสินใจปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยใชท้กัษะกระบวนการกลุ่ม การะบวนการ

คิดอยา่งมีวจิารณญาณ กระบวนการสืบคน้ กระบวนการมีส่วนร่วม และการตั้งคาํถาม 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000–1603 สุขภาวะกายและจิต       2-0-2 

  (Healthy Body and Mind) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนนัทนาการท่ีส่งเสริมสุขภาวะกายและจิต 

2. สามารถใชกิ้จกรรมทางพลศึกษา สุขศึกษาและนนัทนาการเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตและสุขภาพ          

ของตนเอง 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลักการดาํเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนนัทนาการท่ีส่งเสริมสุขภาวะกายและ

จิต 

2. เลือกกิจกรรมพฒันาทกัษะชีวติและสุขภาพเหมาะสมกบัตนเอง 

3. พฒันาสมรรถภาพทางกายใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 

4. ปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน 

5. เป็นผูน้าํและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเพือ่ส่งเสริมสุขภาพท่ีสัมพนัธ์กบัชุมชน 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการ การเลือกกิจกรรม                  

พฒันาทกัษะชีวิตและสุขภาพ การจดักิจกรรมเสริมสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัครอบครัว เพื่อนและสังคม 

ส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพ กระบวนการเรียนรู้เ ร่ืองเพศ สารเสพติด อุบัติภัย โภชนาการ                               

กบัการเกิดกลุ่มโรค NCD สุขภาพผูบ้ริโภค การปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการจดักิจกรรม          

เพื่อส่งเสริมสุขภาพท่ีสัมพนัธ์กบัชุมชน  

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1604 คุณภาพชีวติเพ่ือการทาํงาน      2-0-2 

  (Quality of Life at Work) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยั สุขอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน และความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

2. สามารถจดัการปัญหาโดยสันติวธีิและทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลกัการดาํเนินชีวิตสอดคล้องตามหลกัของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัปัจจยั สุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน 

2. วเิคราะห์ความตอ้งการของตนเองเพื่อวางเป้าหมายชีวติ 

3. มีทกัษะการเป็นผูน้าํ  

4. จดัการกบัปัญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสันติวธีิ 

5. วางแผนดาํเนินชีวิตอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับปัจจัย สุขอนามัยและส่ิงแวดล้อมในการทาํงานท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 

แรงจูงใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน ความแตกต่างระหวา่งบุคคล การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ความรับผดิชอบ 

ความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงานตามลกัษณะของงาน ทกัษะการเป็นผูน้าํ การจดัการกบัปัญหา/ขอ้ขดัแยง้                 

โดยสันติวิธี การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อความรุนแรง 

และส่ิงเสพติด 

 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000–1605 มนุษยสัมพนัธ์ในการทาํงาน      2-0-2 

  (Human Relations at Work) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจความสาํคญัและหลกัมนุษยสัมพนัธ์และธรรมชาติของมนุษย ์

2. สามารถพฒันาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวทิยาและหลกัธรรม 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพฒันาตนและชุมชน 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัมนุษยสัมพนัธ์และการประยกุตใ์ชใ้นการทาํงาน 

2. วเิคราะห์บทบาทและสถานภาพของมนุษยใ์นสังคม 

3. เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและชุมชน 

4. นาํกระบวนการทางจิตวทิยาและหลกัธรรมมาใชใ้นการดาํเนินชีวติและการประกอบอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับความหมายและความสําคญัของมนุษยสัมพนัธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ 

กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและชุมชน การพฒันาตนเพื่อความกา้วหนา้              

ในชีวติและการทาํงาน การนาํหลกัธรรมมาใชใ้นการดาํเนินชีวติและการประกอบอาชีพ 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1606 ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัมนุษย์      2-0-2 

  (Human Factors) 
 

Course Objectives 

The trainees will be able to apply concepts learned in human factors training in the 

performance  of their role-playing duties and responsibility. 
 

Course Competencies 

1. Demonstrate basic concepts and definitions of human factors. 

2. Identify human factors issues and limitations in maintenance operations; human errors 

interactions and the “Dirty Dozen”. 

3. Perform communication skills. 

4. Perform team work skills. 
 

Course Description 

 Maintenance Resource Management (MRM) and Human Factors: 

  - Human Factors and Maintenance Resource Management, 

  - Human Factors: Awareness Phase, 

  - Human Factors: Practice and Feedback Phase, 

  - Human Factors: Continual Reinforcement Phase. 

  

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000–1607 จิตวทิยาสังคมว่าด้วยคนพกิาร      2-0-2 

  (Social Phychology of Disability) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจสาเหตุ ประเภทและสถานการณ์ความพิการในประเทศไทย 

2. สามารถปกป้องรักษาสิทธิของคนพิการอนัเป็นจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อคนพิการ และตระหนกัถึงสิทธิความเท่าเทียมของมนุษย ์
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสาเหตุของและการจดัประเภทของความพิการในประเทศไทย 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัการปกป้องรักษาสิทธิของคนพิการ 

3. แสดงความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการใหค้าํปรึกษา การประเมินและกิจกรรมบาํบดัสาํหรับคนพิการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับสาเหตุและประเภทของความพิการ สถานการณ์ความพิการในประเทศไทย                 

ปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวช สังคมวิทยาของคนพิการ กระบวนการทางจิตใจเม่ือเกิดความสูญเสีย            

ในคนพิการ การปกป้องรักษาสิทธิของคนพิการ พระราชบญัญติัท่ีเก่ียวข้อง เทคนิคการให้คาํปรึกษา                 

การประเมินและกิจกรรมบาํบดัสาํหรับคนพิการ 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000–1608 การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ      0-2-1 

  (Exercises for Health) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและการใชกิ้จกรรมทางพลศึกษาในการส่งเสริมความสมบูรณ์ทางกาย 

2. สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอ่ื้นดว้ยกิจกรรมทางพลศึกษา 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและการใช้กิจกรรมทางพลศึกษาในการส่งเสริมความสมบูรณ์ 

ทางกาย 

2. จดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามลกัษณะงานไดอ้ยา่งปลอดภยั 

3. จดัทาํโครงการออกกาํลงักายเพื่อพฒันาสุขภาพ 

4.  วางแผนแกปั้ญหาดา้นสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับหลักการและกิจกรรมทางพลศึกษา การเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ              

การจดัทาํโครงการออกกาํลงักายเพื่อพฒันาสุขภาพ การวางแผนแก้ปัญหาด้านสุขภาพและสมรรถภาพ 

ทางกายของตนเองและผูอ่ื้น ความปลอดภยัในการเล่นกีฬาและการออกกาํลงักาย การส่งเสริมบุคลิกภาพ 

มนุษยสัมพนัธ์ ภาวะผูน้าํ และการมีนํ้าใจนกักีฬา 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-1609 ลลีาศเพ่ือพฒันาสุขภาพและบุคลกิภาพ     0-2-1 

  (Social Dance for Health and Personality Development) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัปฏิบติัการลีลาศเบ้ืองตน้ 

2. สามารถเตน้ลีลาศเพื่อเขา้สังคมและนนัทนาการ 

3. มีบุคลิกภาพท่ีดีและมีมารยาทในการเขา้สังคม  
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการลีลาศเบ้ืองตน้ 

2. เตน้ลีลาศไดอ้ยา่งมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

3. เตรียมความพร้อมทางดา้นบุคลิกภาพและมารยาทในการการเขา้สังคม 

4. เป็นผูน้าํและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมทางสังคม 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับประวติัและความรู้พื้นฐานของกิจกรรมลีลาศ การลีลาศเพื่อเข้าสังคม                 

การลีลาศเพื่อนนัทนาการ มารยาทในการเขา้สังคม มนุษยสัมพนัธ์ และการปรับปรุงบุคลิกภาพ 

 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000–1610 นันทนาการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ     0-2-1 

  (Recreation for Life Quality Development) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการนาํกิจกรรมนนัทนาการไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวติ 

2. สามารถใชกิ้จกรรมนนัทนาการเพื่อพฒันาสุขภาวะตามลกัษณะงานอาชีพ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการพฒันาตนเองตามหลกันนัทนาการ 

2.  ใชกิ้จกรรมนนัทนาการท่ีเหมาะสมในการพฒันาตนเองและสังคม 

3. ปฏิบติัการฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน 

4. มีทกัษะในการส่ือสาร 

5. วางแผนดาํเนินชีวิตอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับความสําคญั ขอบข่าย ประโยชน์ ประเภท และรูปแบบของกิจกรรม

นนัทนาการ หลกัการเลือกกิจกรรมนนัทนาการในชีวิตประจาํวนัให้สอดคลอ้งกบัสุขลกัษณะและปลอดภยั                            

เหมาะสมกบัตนและสังคม ปฏิบติัการฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐานและทกัษะในการส่ือสาร การวางแผนดาํเนินชีวิต                                   

ตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน 

สาขาวชิาแปรรูปสัตว์นํา้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน 

สาขาวชิาแปรรูปสัตว์นํา้ 

 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน   
  

กลุ่มการจัดการอาชีพ 

30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร      1-2-2 

30001-1057 กฎหมายประมง        1-0-1 

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 

30001-2001   เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ    2-2-3 

กลุ่มพืน้ฐานวชิาชีพ 

30600-1002 สถิติและการวางแผนการทดลองทางการประมง    2-2-3 

30602-1001 จุลชีววทิยาอุตสาหกรรมอาหาร      2-3-3 

30602-1002        เคมีอาหารเบ้ืองตน้       2-2-3 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

คาํอธิบายรายวชิา 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน  

กลุ่มการจัดการอาชีพ 

30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ      1-2-2 

  (Quality Administration in Organization) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการจดัการองคก์าร หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต และหลกัการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทาํงาน  

2. สามารถประยุกต์ใช้หลกัการจดัการองค์การ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ และการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทาํงานในการจดัการงานอาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการจดัการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยนั 

ประหยดัอดทนและสามารถทาํงานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการจดัการองค์การ หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 

และหลกัการเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน 

2. วางแผนการจดัการองคก์ารและเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์ารตามหลกัการ 

3. กาํหนดแนวทางจดัการความเส่ียงและความขดัแยง้ในงานอาชีพตามหลกัการและสถานการณ์ 

4. เลือกกลยทุธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานตามหลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 

5. ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจดัการงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบั หลกัการจดัองคก์าร การเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์าร การบริหารงานคุณภาพและ

เพิ่มผลผลิต  การจดัการความเส่ียง การจดัการความขดัแยง้ในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทาํงาน  การนาํกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการงานอาชีพ 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30001-1057 กฎหมายประมง                                                 1-0-1 

(Fishery  Law) 
  

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย ระเบียบและพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมง 

2. สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ขอ้กฎหมาย ระเบียบและพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งในงาน

ประมง 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยนั 

อดทน มีความคิดสร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัขอ้กฎหมาย ระเบียบ พระราชบญัญติั และขอ้ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ประมง 

2. วางแผนการประกอบอาชีพเพาะเล้ียงสัตว์นํ้ าตามระเบียบ กฎหมายและพระราชบัญญัติ  

และขอ้ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมง 

3. ประยกุตใ์ชข้อ้ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมงตามหลกัการ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกบัพระราชบญัญติั  กฎกระทรวงและระเบียบเก่ียวกบัการประมง พระราชบญัญติั

เก่ียวกบัการประมงไทย กฎหมายประมงระหวา่งประเทศ  พระราชบญัญติัเรือไทยและขอ้ปฏิบติัการประมง 

 

 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 

30001-2001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ     2-2-3 

  (Information Technology for Works) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เข้าใจเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ  การสืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพ 

2. สามารถสืบคน้ จดัเก็บ คน้คืน ส่งผ่าน จดัดาํเนินการขอ้มูลสารสนเทศ  นาํเสนอและส่ือสาร

ขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  และโปรแกรม

สาํเร็จรูปท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผดิชอบในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการและกระบวนการสืบค้น จัดดําเนินการและส่ือสารข้อมูล

สารสนเทศในงานอาชีพ โดยใชค้อมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

และสารสนเทศ  และโปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศผา่นระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ   

3. จดัเก็บ คน้คืน ส่งผา่นและจดัดาํเนินการขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 

4. นาํเสนอและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ  การสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ  การจดัเก็บ คน้คืน ส่งผ่านและจดัดาํเนินการขอ้มูลสารสนเทศ  

การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการนาํเสนอและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

กลุ่มพืน้ฐานวชิาชีพ 

30600-1002 สถิติและการวางแผนการทดลองทางการประมง    2-2-3 

(Statistics and Experimental Designs in Fishery) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให้ 

1. เขา้ใจหลกัการทางสถิติและการวางแผนการทดลองทางการประมง 

2. สามารถวางแผนการทดลองทางการประมง เก็บขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล แปลความหมาย สรุป

และ เขียนรายงานการทดลอง 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการคน้ควา้ทดลองเพื่อพฒันางานอาชีพเกษตรและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ย 

ความรับผดิชอบ  รอบคอบ ขยนั อดทน มีความคิดสร้างสรรค ์ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทางสถิติ การตั้งและทดสอบสมมุติฐานและการวางแผนการ

ทดลองทางการประมง 

2. วางแผนการทดลองทางการประมงตามหลกัการ 

3. ดาํเนินการทดลองทางการประมงตามหลกัการและกระบวนการ 

4. วเิคราะห์ขอ้มูลตามหลกัการและวธีิการทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

5. แปลผลและสรุปผลขอ้มูลตามหลกัการและวธีิการทางสถิติ 

6. เขียนรายงานผลการทดลองตามหลกัการ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมายและความสําคญัของสถิติและการวางแผนการทดลองทางการ

ประมง พื้นฐานการคาํนวณค่าทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน หลกัการวางแผนการทดลองทางการประมง 

การวางแผนการทดลองทางการประมงแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ขอ้มูลทางทางสถิติ แปลผลการวิเคราะห์  

ทางสถิติ การนาํโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชใ้นการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ และเขียนรายงานผลการ

ทดลอง 

 

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30602-1001 จุลชีววทิยาอุตสาหกรรมอาหาร      2-3-3 

(Food Industrial Microbiology)  
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้

1. เขา้ใจความสาํคญัของจุลินทรียต่์ออุตสาหกรรมอาหาร 

2. สามารถวางแผน วเิคราะห์การปฏิบติังานใชจุ้ลินทรียใ์นการแปรรูปอาหารและปฏิบติังาน 

ควบคุมคุณภาพทางจุลินทรียข์องอาหาร ใหมี้ความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการปฏิบติังานดา้นจุลชีวทิยาอาหารดว้ยความรับผดิชอบ ละเอียด

รอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค ์ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบั ความสาํคญัของจุลินทรียต่์ออุตสาหกรรมอาหาร การใชจุ้ลินทรียใ์น

อุตสาหกรรมอาหาร จุลินทรียท่ี์มีประโยชน์ในการแปรรูปอาหาร  จุลินทรียท่ี์มีประโยชน์ต่อ

สุขภาพ  จุลินทรียด์ชันีคุณภาพอาหาร และจุลินทรียท่ี์ทาํใหเ้กิดโรค 

2. เลือก/ใชจุ้ลินทรียใ์นการแปรรูปอาหารไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีความปลอดภยั 

3. ตรวจวเิคราะห์และการควบคุมคุณภาพดา้นจุลินทรียข์องอาหารใหมี้ความปลอดภยัตาม

หลกัการ และกระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับความสําคญัของจุลินทรียต่์ออุตสาหกรรมอาหาร ชนิดและประเภท

จุลินทรียใ์นอาหาร ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญของจุลินทรียใ์นอาหาร  จุลินทรียท่ี์มีความสําคญัในอาหาร   

ผลของกรรมวิธีการแปรรูปอาหารต่อจุลินทรีย ์ จุลินทรียท่ี์ใชป้ระโยชน์ในการแปรรูปอาหาร จุลินทรียท่ี์มี

ประโยชน์ต่อสุขภาพ  จุลินทรียด์ชันีคุณภาพอาหาร  จุลินทรียท่ี์ทาํให้เกิดโรค  การตรวจวิเคราะห์และการ

ควบคุมจุลินทรียใ์นอาหารเบ้ืองตน้   

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30602-1002        เคมีอาหารเบื้องต้น 2-2-3 

  (Introduction to Food Chemistry) 

 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจองค์ประกอบทางเคมีของอาหาร  คุณสมบติัทางกายภาพและเคมีของสารอาหาร และ

การเปล่ียนแปลงคุณสมบติัของสารอาหารในกระบวนการแปรรูป 

2. สามารถตรวจสอบคุณสมบติัทางเคมีของสารอาหารเพื่อใชป้ระโยชน์ในการแปรรูป 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบติังานด้วยความรับผิดชอบ ละเอียด

รอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค ์ขยนัและอดทน 

 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัองคป์ระกอบทางเคมีของอาหาร  คุณสมบติัทางกายภาพและเคมีของ

สารอาหาร และการเปล่ียนแปลงคุณสมบติัของสารอาหารในกระบวนการแปรรูป 

2. ตรวจสอบคุณสมบติัทางเคมีของสารอาหารตามหลกัการและกระบวนการ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัองคป์ระกอบทางเคมีของอาหาร  คุณสมบติัทางกายภาพและเคมีของ

สารอาหาร การเปล่ียนแปลงคุณสมบติัของสารอาหารในกระบวนการแปรรูป  และการตรวจสอบคุณสมบติั

ทางเคมีของสารอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 

สาขาวชิาแปรรูปสัตว์นํา้ 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

คาํอธิบายรายวชิา 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 

 

30602-2001 เทคโนโลยผีลิตภณัฑป์ระมง                                                                             2-3-3          

30602-2002 การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ       2-3-3 

30602-2003 การสุขาภิบาลโรงงานแปรรูปสัตวน์ํ้า     2-2-3 

30602-2004 การจดัการโรงงานแปรรูปสัตวน์ํ้า      2-2-3 

30602-2005 มาตรฐานคุณภาพการแปรรูปสัตวน์ํ้า     3-0-3 

30602-2006 การตลาดและการจดัการธุรกิจสัตวน์ํ้า     3-0-3 

30602-2007 การวจิยัและพฒันานวตักรรมผลิตภณัฑอ์าหาร    2-3-3 

30602-2008 สัมมนาทางดา้นการแปรรูปสัตวน์ํ้า          0-2-1 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

คาํอธิบายรายวชิา 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 

30602-2001 เทคโนโลยีผลติภัณฑ์ประมง                                                                2-3-3           

(Fishery  Products Technology) 

  

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑป์ระมง หลกัการและกรรมวธีิการผลิตผลิตภณัฑป์ระมง   

2. สามารถวางแผน เตรียมการ ผลิตและจดัการหลงัการผลิตผลิตภณัฑ์ประมง โดยใชเ้ทคโนโลยี

ท่ีเหมาะสม 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ละเอียด

รอบคอบ มีจรรยาบรรณในวชิาชีพ มีความคิดสร้างสรรค ์ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัชนิดและประเภทของผลิตภณัฑ์ประมง หลกัการและกรรมวิธีการผลิต

ผลิตภณัฑป์ระมง  

2. วางแผนการผลิตผลิตภณัฑป์ระมงตามหลกัการ 

3. เตรียมสถานท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวตัถุดิบตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ผลิตผลิตภณัฑ์ประมงโดยใชเ้ทคโนโลยีการแปรรูปดว้ยความร้อน ความเยน็ หมกัดอง ทาํแห้ง 

รมควนัตามหลกัการและกระบวนการ 

5. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อผลิตผลิตภณัฑป์ระมงในเชิงธุรกิจ  

6. จัดการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ บรรจุภัณฑ์  

เก็บรักษา และจาํหน่าย 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ชนิดและประเภทของผลิตภณัฑ์ประมง  กรรมวิธีการผลิตผลิตภณัฑ์

ประมงโดยใชเ้ทคโนโลยกีารแปรรูปดว้ยความร้อน ความเยน็ หมกัดอง ทาํแหง้ รมควนั ผลิตภณัฑมู์ลค่าเพิ่ม 

และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อผลิตผลิตภณัฑ์ประมงในเชิงธุรกิจ  การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์   

การบรรจุภณัฑ ์ การเก็บรักษา  การจดัจาํหน่าย การสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้มในงานผลิตผลิตภณัฑป์ระมง      

 

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30602-2002 การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ                                                          2-3-3 

  (Inspection and Quality Control) 

  

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัความสาํคญั หลกัการควบคุมคุณภาพ ตลอดจนขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ   

2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา วางแผน และปฏิบติังานควบคุมและตรวจสอบคุณภาพทางด้าน

กายภาพ เคมี จุลินทรีย ์และการใชป้ระสาทสัมผสัใหมี้ความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการปฏิบติังานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสัตวน์ํ้ าและผลิตภณัฑ ์

ดว้ยความรับผดิชอบ ละเอียดรอบคอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับความสําคญัของการควบคุมคุณภาพอาหาร หลกัการควบคุมคุณภาพ 

ปัจจัยคุณภาพ ระบบการควบคุม  ขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบ คุณภาพสัตว์นํ้ า 

และผลิตภณัฑ ์  

2. วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่ อการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสัตว์นํ้ าสด 

และผลิตภณัฑต์ามหลกัการและกระบวนการ 

3. ควบคุมคุณภาพสัตวน์ํ้าสดและผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้าตามหลกัการและกระบวนการ  

4. ปฏิบติัตรวจวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของสัตว์นํ้ าสดและผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้ าทางด้าน

กายภาพ เคมี จุลินทรีย ์และการใชป้ระสาทสัมผสัตามหลกัการและกระบวนการ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความสําคญัของการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสัตวน์ํ้ าและผลิตภณัฑ์  

หลกัการควบคุมคุณภาพ  ปัจจยัควบคุมคุณภาพ ระบบการควบคุมคุณภาพ การตรวจวดัคุณภาพสัตว์นํ้ า 

และผลิตภณัฑ์โดยใชว้ิธีทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย ์และการใชป้ระสาทสัมผสั แผนการสุ่มตวัอย่าง และสถิติ

ในการควบคุมคุณภาพ การวเิคราะห์กรณีศึกษาดา้นการตรวจสอบและควบคุมตรวจสอบคุณภาพ 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30602-2003 การสุขาภิบาลโรงงานแปรรูปสัตว์นํา้     2-2-3 

(Fish Processing Plant Sanitation) 

  

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัความสําคญั หลกัการและกระบวนการจดัการสุขาภิบาลโรงงานแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

สุขอนามยัส่วนบุคคลตามมาตรฐานสากลทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

2. สามารถวเิคราะห์ วางแผน และจดัการสุขาภิบาลโรงงานแปรรูปสัตวน์ํ้า  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบติังานจดัการสุขาภิบาลโรงงานแปรรูป

สัตว์นํ้ า   ด้วยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม ขยนั 

และอดทน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบั ความสําคญั หลกัการและกระบวนการจดัการสุขาภิบาลโรงงานแปรรูป

สัตวน์ํ้า สุขอนามยัส่วนบุคคลตามมาตรฐานสากลทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

2. จดัการสุขอนามยัส่วนบุคคลตามมาตรฐาน  

3. วางผงัเคร่ืองมือ อุปกรณ์และผงัโรงงานตามหลกัการสุขาภิบาลโรงงาน  

4.  ตรวจสอบคุณภาพนํ้าใชใ้นโรงงานตามหลกัการและกระบวนการ    

5. วเิคราะห์นํ้าเสียและนํ้าหลงัการบาํบดัตามหลกัการและกระบวนการ  

6. ทาํความสะอาดโรงงานแปรรูปสัตวน์ํ้าตามหลกัการและกระบวนการ  

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับ หลักการสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การวางผงัเคร่ืองมือ 

อุปกรณ์และผงัโรงงาน จุลินทรียท่ี์เป็นตวับ่งช้ีด้านสุขาภิบาลอาหาร  สุขอนามยัของบุคลากรในโรงงาน  

การทาํความสะอาดและสารทาํความสะอาด นํ้าใชแ้ละการควบคุมคุณภาพนํ้าใชใ้นโรงงาน  การบาํบดันํ้าเสีย

และการวิ เคราะห์คุณภาพนํ้ าหลังการบําบัด การควบคุมพาหะนํา เ ช้ือโรค และมาตรฐานสากล 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง    



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30602-2004 การจัดการโรงงานแปรรูปสัตว์นํา้      2-2-3 

  (Fish Processing Plant Management)  

 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เข้าใจเก่ียวกับ หลักการและกระบวนการจัดการโรงงานแปรรูปสัตว์นํ้ า และกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. สามารถวางแผนจัดการวตัถุดิบ กระบวนการผลิต ผงัโรงงาน คุณภาพสินค้าคงคลังและ

บุคลากรโรงงานแปรรูปสัตวน์ํ้าตามหลกัการและกระบวนการ   

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบติังานจดัการโรงงานแปรรูปสัตวน์ํ้ า ดว้ย

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม คาํนึงถึงความปลอดภยั มีคุณธรรม จริยธรรม ขยนั

และอดทน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบั หลกัการและกระบวนการจดัการโรงงานแปรรูปสัตวน์ํ้ า และกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวขอ้ง   

2. วางแผนการจดัระบบการบริหารโรงงาน วตัถุดิบ ระบบการผลิต คุณภาพผลิตภณัฑ์ และ

บุคลากรตามหลกัการ   

3. เลือกกระบวนการท่ีเหมาะสมในการจดัการระบบการผลิตตามหลกัการและกระบวนการ    

4. กาํหนดแนวทางในการจดัการสินคา้คงคลงัตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั องค์การ และการจดัระบบการบริหารโรงงาน การจดัการวตัถุดิบ ระบบ

การขนส่งวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์  การจดัการระบบการผลิต  การจดัการคุณภาพ  การจดัการสินคา้คงคลงั 

การจดัการบุคลากร กฎหมายจดัตั้งโรงงานและกฎหมายแรงงาน  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

  

30602-2005 มาตรฐานคุณภาพการแปรรูปสัตว์นํา้     3-0-3 

(Quality Standard for Fish Processing) 

 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบั หลกัการของมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

มาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการทาํงาน กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน

แปรรูปสัตวน์ํ้า  

2. สามารถวางแผน ประยุกตใ์ชห้ลกัการมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ มาตรฐานการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม  มาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยั  และความปลอดภยัในการปฏิบติังานแปรรูป

สัตวน์ํ้า 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบัติงานพัฒนาอาชีพแปรรูปสัตว์นํ้ า  

ดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  คาํนึงถึงความปลอดภยั มีคุณธรรม จริยธรรม 

ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบั หลกัการของมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ มาตรฐานการจดัการ

ส่ิงแวดล้อม มาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการทาํงาน กฎหมาย 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานแปรรูปสัตวน์ํ้า  

2. จดัระบบเอกสารตามมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ   

3. กาํหนดแผนงานการจดัการส่ิงแวดล้อม การจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการ

ทาํงาน และระบบบริหารความปลอดภยัของอาหารภายใตม้าตรฐานและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกบั ความสําคญัของมาตรฐานและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง หลกัการและขอ้กาํหนดของ

มาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ (ISO9000)  ระบบเอกสารและการจัดทําระบบเอกสารอย่างง่าย  

ตามมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ  หลกัการของมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO14000)  หลกัการ

ของมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการทาํงาน (ISO 18000) ระบบบริหารความ

ปลอดภยัของอาหาร (ISO 22000) และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานแปรรูปสัตวน์ํ้า    

 

 

 

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30602-2006 การตลาดและการจัดการธุรกิจสัตว์นํา้     3-0-3 

  (Marketing and Business Management for Fish) 

  

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบั กลยทุธ์การตลาดและการจดัการธุรกิจสัตวน์ํ้า นโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. สามารถเลือกรูปแบบ ประเภทของธุรกิจ วางแผนการตลาดและการจดัการธุรกิจสัตว์นํ้ า 

สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง   

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบติังานธุรกิจสัตวน์ํ้ าดว้ยความรับผิดชอบ 

รอบคอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ขยนัและอดทน และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบักลยุทธ์การตลาดและการจดัการธุรกิจสัตวน์ํ้ า นโยบายและกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวขอ้ง   

2. วเิคราะห์ตน้ทุนและส่วนเหล่ือมการตลาดสัตวน์ํ้าตามหลกัการ   

3. วางแผนการตลาดและธุรกิจสัตวน์ํ้าสอดคลอ้งกบันโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกบั ความสําคญัของการตลาดกบัการทาํธุรกิจสัตวน์ํ้า   นโยบายของรัฐบาลและกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบธุรกิจสัตวน์ํ้า  รูปแบบและประเภทของธุรกิจสัตวน์ํ้า  หนา้ท่ีพื้นฐานในการจดัการธุรกิจ  

การตลาดสัตวน์ํ้ าและกลยทุธ์ทางการตลาด  แผนการตลาด  การวิเคราะห์ตน้ทุนและส่วนเหล่ือมการตลาด

สัตวน์ํ้า  การตลาดสตัวน์ํ้าระหวา่งประเทศ     

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30602-2007 การวจัิยและพฒันานวตักรรมผลติภัณฑ์อาหาร    2-3-3 

(Products Research Development and Innovation) 

 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบั ความหมาย ความสําคญั หลกัการและกระบวนการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์  

นวตักรรมอาหาร  นวตักรรมผลิตภณัฑอ์าหาร 

2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน ดาํเนินการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ นวตักรรมอาหาร รูปแบบ

ผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์และทดสอบการยอมรับของผูบ้ริโภคตามหลกัการและกระบวนการ   

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบัติงาน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  

สร้างนวตักรรม ให้มีความปลอดภัย ด้วยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค ์ขยนัและอดทน   

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความหมายและความสําคญัของการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ นวตักรรม

อาหาร นวตักรรมผลิตภณัฑอ์าหาร การสร้างแนวความคิดผลิตภณัฑ ์

2. สามารถสร้างแนวความคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑช์นิดใหม่ รูปแบบผลิตภณัฑ ์และบรรจุภณัฑ์ตาม

ความตอ้งการของตลาด 

3. วเิคราะห์ขอ้มูลการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคตามหลกัการ   

4. วางแผนการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์พฒันานวตักรรมอาหารตามหลกัการและกระบวนการ 

5. ดาํเนินการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ สร้างนวตักรรมอาหาร  นวตักรรมผลิตภณัฑ์อาหาร  

และทดสอบการยอมรับของผูบ้ริโภค ตามหลกัการและกระบวนการ 

6. สรุปรายงานการวจิยัและพฒันา สร้างนวตักรรมตามรูปแบบ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย ความสําคญัและประโยชน์ของการวิจยัและพฒันา  นวตักรรม

อาหารและนวตักรรมผลิตภณัฑ์อาหาร  การวิเคราะห์ขอ้มูลการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภค  การสร้าง

แนวความคิดผลิตภัณฑ์  ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างนวตักรรมอาหาร  การดําเนินการวิจัย 

และพฒันาผลิตภณัฑ์  การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ การทดสอบการยอมรับของผูบ้ริโภค   

การเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล  การสรุปและจดัทาํรายงาน 

  

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30602-2008 สัมมนาทางด้านการแปรรูปสัตว์นํา้        0-2-1 

  (Seminar on Fish Processing) 

  

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบั หลกัการและวิธีการศึกษาคน้ควา้และดาํเนินงานสัมมนาทางวิชาชีพแปรรูป 

สัตวน์ํ้า  

2. สามารถดาํเนินการสัมมนาตามหลกัการและกระบวนการ   

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบติังาน คน้ควา้พฒันางานอาชีพดา้นแปรรูป

สัตวน์ํ้ า  ดว้ยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ สนใจใฝ่รู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิด

สร้างสรรค ์และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น    

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบั หลกัการและวธีิการสัมมนาทางวชิาชีพ 

2. จดัทาํรายงานการสมัมนาในสาขาวชิาชีพตามหลกัการและกระบวนการ   

3. จดัเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ประกอบการสัมมนาตามหลกัสากล  

4. เลือก/ใช/้ประยกุตใ์ชโ้สตทศันูปกรณ์ประกอบการนาํเสนอ  

5. นาํเสนอและอภิปรายหวัขอ้การสัมมนาในสาขาวชิาชีพตามหลกัการและกระบวนการ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ปฏิบัติเ ก่ียวกับ การศึกษาค้นคว้าและเลือกหัวข้อสัมมนา การเรียบเรียงและเขียนรายงาน   

การจดัเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์การนาํเสนอ  การอภิปรายและการใชโ้สตทศันูปกรณ์ประกอบการนาํเสนอ  

(ใหน้กัศึกษาเตรียมหวัขอ้สมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาชีพ เพื่อนาํเสนออยา่งนอ้ยคนละ 1 เร่ือง)  

  

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก 

สาขาวชิาแปรรูปสัตว์นํา้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก 
 

สาขางาน แปรรูปสัตว์นํา้ 

       30602-2101 การแปรรูปสัตวน์ํ้าโดยการแช่เยอืกแขง็ 2-3-3 

30602-2102 การแปรรูปสัตวน์ํ้าในภาชนะปิดสนิท 2-3-3 

30602-2103 การแปรรูปสัตวน์ํ้าพื้นบา้นเชิงธุรกิจ 2-3-3 

30602-2104 การแปรรูปสัตวน์ํ้าหมกัดองเชิงธุรกิจ 2-3-3 

30602-2105 การประกอบอาหารจากสัตวน์ํ้าเพื่อการคา้ 2-3-3 

30602-2106 การผลิตซูริมิและผลิตภณัฑ์ต่อเน่ือง 2-3-3 

30602-2107 การแปรรูปสาหร่ายเชิงธุรกิจ 2-3-3 

30602-2108 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์แปรรูปสตัวน์ํ้า 2-3-3 

30602-2109 ผลิตภณัฑมู์ลค่าเพิ่มจากสัตวน์ํ้า 2-3-3 

       30602-2110 การเป็นผูป้ระกอบการยคุใหม่ 3-0-3 

       30602-2111 มาตรฐานผลิตภณัฑ์ฮาลาล                                                                 3-0-3 

       30602-2112 หลกัการแปรรูปอาหารปลอดภยั  2-3-3 

       30602-2113 ความปลอดภยัในอาหารและระบบประกนัคุณภาพ  3-0-3 

       30602-2114 บรรจุภณัฑอ์าหาร  3-0-3 

       30602-2115 อาหารโภชนาการและสุขภาพ  2-0-2 

      3xxxx*2116 ถึง 3xxxx *2199  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

 พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

 หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

รายวชิาทวภิาคี 

30602-5101 งานแปรรูปสัตวน์ํ้า 1 *-*-* 

 30602-5102 งานแปรรูปสัตวน์ํ้า 2 *-*-* 

  30602-5103 งานแปรรูปสัตวน์ํ้า 3 *-*-* 

30602-5104 งานแปรรูปสัตวน์ํ้า 4 *-*-* 

 30602-51xx งานแปรรูปสัตวน์ํ้า… *-*-* 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

สาขางานอตุสาหกรรมสัตว์นํา้ 

30602-2201 อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน์ํ้าแช่เยอืกแขง็ 2-3-3 

30602-2202 อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน์ํ้าในภาชนะปิดสนิท 2-3-3 

30602-2203 อุตสาหกรรมผลิตซูริมิแช่เยอืกแขง็ 2-3-3 

30602-2204 อุตสาหกรรมผลิตผลิตภณัฑ์ต่อเน่ืองจากซูริมิ 2-3-3 

30602-2205 ระบบคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน์ํ้า                    3-0-3 

30602-2206        เคร่ืองจกัรกลในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน์ํ้า                                      2-3-3 

30602-2207 การใชป้ระโยชน์จากเศษเหลือของสัตวน์ํ้า 2-3-3 

30602-2208 การบริหารการผลิต 3-0-3 

30602*2201 ถึง 3xxxx *2299  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

รายวชิาทวภิาคี 

30602-5201 งานอุตสาหกรรมสัตวน์ํ้า 1 *-*-* 

30602-5202 งานอุตสาหกรรมสัตวน์ํ้า 2 *-*-* 

30602-5203 งานอุตสาหกรรมสัตวน์ํ้า 3 *-*-* 

30602-5204 งานอุตสาหกรรมสัตวน์ํ้า 4 *-*-* 

          30602-52xx         งานอุตสาหกรรมสัตวน์ํ้า ...                  *-*-* 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

คาํอธิบายรายวชิา 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  

 

สาขางานแปรรูปสัตว์นํา้ 

30602-2101 การแปรรูปสัตว์นํา้โดยการแช่เยือกแข็ง      2-3-3 

(Fish Freezing) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจความสาํคญั หลกัการและกระบวนการผลิตผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้าโดยการแช่เยอืกแขง็ 

2. สามารถวิเคราะห์ วางแผนและจดัการผลิตผลิตภณัฑ์สัตวน์ํ้ าโดยการแช่เยือกแข็งตามหลกัการ

และกระบวนการ โดยคาํนึงถึงคุณภาพและความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพแปรรูปสัตว์นํ้ า และมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ  

ละเอียดรอบคอบ ปลอดภยั  มีคุณธรรม จริยธรรม ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความสําคญั หลกัการและกระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์สัตวน์ํ้ าโดยการแช่

เยอืกแขง็ 

2. วางแผนการผลิตผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้าแช่เยอืกเขง็ตามหลกัการ 

3. เตรียมสถานท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวตัถุดิบตามหลกัการและกระบวนการ         

4. ผลิตผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้าแช่เยอืกเขง็ตามหลกัการและกระบวนการ 

5. จดัการหลงัการผลิตตามหลกัการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

  ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  ความสําคญัและการตลาดผลิตภณัฑ์สัตวน์ํ้ าแช่เยือกแข็ง  หลกัการและ

กระบวนการแช่เยือกแข็ง  เคร่ืองทาํความเยน็และหลกัการทาํงานของเคร่ืองทาํความเยน็  สุขลกัษณะการ

ผลิตท่ีดีในโรงงานแปรรูปสัตวน์ํ้ าแช่เยอืกแขง็  การผลิตผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้ าแช่เยือกแข็ง   การควบคุมคุณภาพ

การผลิตและผลิตภัณฑ์ การจัดการหลังการผลิตผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้ าแช่เยือกแข็ง แนวทางการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในงานผลิต   

 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30602-2102 การแปรรูปสัตว์นํา้ในภาชนะปิดสนิท     2-3-3 

(Fish Processing in Hermetically Sealed Container) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1.  เขา้ใจหลกัการและกระบวนการผลิตผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้าในภาชนะปิดสนิท 

2.  เตรียมการและปฏิบติังานผลิตผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้าในภาชนะปิดสนิทตามหลกัการและ 

     กระบวนการโดยคาํนึงถึงสุขลกัษณะการผลิตท่ีดี มาตรฐานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความละเอียดรอบคอบ  ปลอดภยั  ขยนั  อดทน  ซ่ือสัตย ์

    สุจริต  มีวนิยั  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และมีความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการผลิตและเก็บรักษาผลิตภณัฑ์สัตวน์ํ้ าในภาชนะ

ปิดสนิท 

2. เตรียมและจดัเก็บอุปกรณ์ และเคร่ืองมือ ในการผลิตผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้าในภาชนะปิดสนิท  

ตามหลกัการ  

3. เตรียม ใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรในการผลิตผลิตภณัฑ์สัตวน์ํ้าในภาชนะปิดสนิท ตามคู่มือ

การใชง้าน 

4. เตรียมส่วนผสมและวตัถุดิบในการผลิตผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้าในภาชนะปิดสนิทตามชนิดและ 

ประเภทของผลิตภณัฑ์ 

5.   ผลิตผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้าในภาชนะปิดสนิทตามหลกัการ กระบวนการ และมาตรฐานผลิตภณัฑ ์

6.   จดัการหลงัการผลิตตามหลกัการและกระบวนการ 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความสาํคญัและสภาวะการตลาดของผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้าในภาชนะปิดสนิท  

ชนิดและประเภทผลิตภณัฑ์สัตวน์ํ้ าในภาชนะปิดสนิท  หลกัการและกระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์สัตว์นํ้ า 

ในภาชนะปิดสนิท  อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเคร่ืองจกัรในงานผลิต  การเตรียมส่วนผสมและวตัถุดิบ การผลิต

ผลิตภณัฑ์สัตว์นํ้ าในภาชนะปิดสนิท  การเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้ า 

ในภาชนะปิดสนิท  และ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในงานผลิต   

 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30602-2103 การแปรรูปสัตว์นํา้พืน้บ้านเชิงธุรกจิ     2-3-3 

(Traditional Fish Products Processing in Business) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจความสาํคญั หลกัการและกระบวนการแปรรูปผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้าพื้นบา้นเชิงธุรกิจ 

2. สามารถวิเคราะห์ วางแผนและจดัการผลิตผลิตภณัฑ์สัตว์นํ้ าพื้นบ้านเชิงธุรกิจโดยคาํนึงถึง

คุณภาพและความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพแปรรูปสัตว์นํ้ า และมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ  

ละเอียดรอบคอบ ปลอดภยั มีคุณธรรม จริยธรรม ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความสําคญั หลกัการและกระบวนการแปรรูปผลิตภณัฑ์สัตวน์ํ้ าพื้นบา้น 

เชิงธุรกิจ  

2. วางแผนการแปรรูปผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้าพื้นบา้นเชิงธุรกิจตามหลกัการ 

3. เตรียมสถานท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวตัถุดิบตามหลกัการและกระบวนการ 

4. แปรรูปผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้าพื้นบา้นเชิงธุรกิจตามหลกัการและกระบวนการ 

5. จดัการหลงัการผลิตตามหลกัการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษาและบรรจุภณัฑ ์
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ความสําคัญของผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้ าพื้นบ้านเชิงธุรกิจ  ประเภทของ

ผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้าพื้นบา้นเชิงธุรกิจ  กระบวนการผลิตผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้าพื้นบา้นเชิงธุรกิจ  สารเจือปนอาหาร

ท่ีใช้ในการผลิต  สุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้มในการแปรรูปผลิตภณัฑ์สัตวน์ํ้ าพื้นบา้นเชิงธุรกิจ การควบคุม

คุณภาพ  การเส่ือมเสียของผลิตภณัฑ์  การจดัการหลงัการผลิตผลิตภณัฑ์สัตวน์ํ้ าพื้นบา้นเชิงธุรกิจ  ระเบียบ

กฎข้อบังคับและกฎหมายสําหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้ าพื้นบ้านเชิงธุรกิจ แนวทางการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในงานผลิต   

 

  

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

 30602-2104 การแปรรูปสัตว์นํา้หมักดองเชิงธุรกจิ      2-3-3 

                           (Fermented Fish Processing in Business) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจความสาํคญั หลกัการและกระบวนการแปรรูปสัตวน์ํ้าหมกัดองเชิงธุรกิจ             

2. สามารถวิเคราะห์ วางแผนและจดัการแปรรูปสัตวน์ํ้ าหมกัดองเชิงธุรกิจ โดยคาํนึงถึงคุณภาพ 

และความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพแปรรูปสัตว์นํ้ า และมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ 

ละเอียดรอบคอบ ปลอดภยั  มีคุณธรรม จริยธรรม  ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความสาํคญั หลกัการและกระบวนการแปรรูปสัตวน์ํ้าหมกัดองเชิงธุรกิจ             

2. วางแผนการแปรรูปสัตวน์ํ้าหมกัดองเชิงธุรกิจตามหลกัการ 

3. เตรียมสถานท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวตัถุดิบตามหลกัการและกระบวนการ 

4. แปรรูปสัตวน์ํ้าหมกัดองเชิงธุรกิจตามหลกัการและกระบวนการ 

5. จดัการหลงัการผลิตตามหลกัการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษาและบรรจุภณัฑ ์

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  ความสาํคญัของผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้าหมกัดอง  ประเภทและชนิดของสัตวน์ํ้ า    

หมักดอง  จุลินทรีย์ท่ีเก่ียวข้องกับสัตว์นํ้ าหมักดอง  กระบวนการแปรรูปสัตว์นํ้ าหมักดองเชิงธุรกิจ   

การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์สัตวน์ํ้ าหมกัดอง การจดัการหลงัการผลิตผลิตภณัฑ์สัตว์นํ้ า

หมกัดองเชิงธุรกิจ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในงานผลิต   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30602-2105 การประกอบอาหารจากสัตว์นํา้เพ่ือการค้า     2-3-3 

(Fish Cooking for Business) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการประกอบอาหารจากสัตวน์ํ้าเพื่อการคา้ 

2. สามารถวิเคราะห์  วางแผนและประกอบอาหารจากสัตว์นํ้ าเพื่อการคา้ โดยคาํนึงถึงคุณภาพ 

และความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 

3. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพแปรรูปสัตวน์ํ้ า และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ 

ละเอียดรอบคอบ  ประหยดั  มีคุณธรรม จริยธรรม  ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการประกอบอาหารจากสัตวน์ํ้าเพื่อการคา้ 

2. วางแผนการผลิตประกอบอาหารจากสัตวน์ํ้าเพื่อการคา้ตามหลกัการ 

3. เตรียมสถานท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวตัถุดิบตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ประกอบอาหารจากสัตวน์ํ้าเพื่อการคา้ตามหลกัการและกระบวนการ 

5. จดัการผลผลิต/ผลิตภณัฑต์ามหลกัการและกระบวนการ 

6. ประเมินตน้ทุนการผลิตและราคาจาํหน่ายตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  การคดัเลือก การเตรียมและการตดัแต่งวตัถุดิบสําหรับการผลิตอาหาร

อาหารพร้อมปรุง  อาหารก่ึงสําเร็จรูป และอาหารสาํเร็จรูปจากสัตวน์ํ้ าเพื่อการจาํหน่าย  การประกอบอาหาร  

การควบคุมคุณภาพ  การจัดการผลผลิต/ผลิตภัณฑ์  การประเมินต้นทุนการผลิตและราคาจําหน่าย  

การจาํหน่ายและการตลาด เทคนิคการนาํเสนอผลผลิตและผลิตภณัฑ ์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30602-2106 การผลติซูริมิและผลติภัณฑ์ต่อเน่ือง     2-3-3 

  (Surimi based and Surimi Products Production) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัความสาํคญั  หลกัการและกระบวนการผลิตซูริมิและผลิตภณัฑต่์อเน่ืองจากซูริมิ 

2. สามารถวิเคราะห์ วางแผนและจดัการผลิตซูริมิและผลิตภณัฑ์ต่อเน่ืองจากซูริมิ โดยคาํนึงถึง

คุณภาพและความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพอุตสาหกรรมสัตวน์ํ้ า และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ 

ละเอียดรอบคอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนัและอดทน  

 สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความสําคญั  หลกัการและกระบวนการผลิตซูริมิและผลิตภณัฑ์ต่อเน่ือง

จากซูริมิ  

2. วางแผนการผลิตซูริมิและผลิตภณัฑต่์อเน่ืองจากซูริมิตามหลกัการ 

3. เตรียมพื้นท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวตัถุดิบตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ผลิตซูริมิและผลิตภณัฑต่์อเน่ืองจากซูริมิตามหลกัการและกระบวนการ 

5. จดัการผลิตภณัฑซู์ริมิและผลิตภณัฑ์ต่อเน่ือง หลงัการผลิตตามหลกัการและกระบวนการควบคุม

คุณภาพ บรรจุภณัฑแ์ละเก็บรักษาผลิตภณัฑ ์  

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั   ประเภทและชนิดของผลิตภณัฑ์ซูริมิและผลิตภณัฑ์ต่อเน่ืองจากซูริมิ  

การเตรียมและการผลิต การควบคุมคุณภาพ  การผลิตซูริมิและการแปรรูปผลิตภณัฑ์ต่อเน่ืองจากซูริมิ   

การบรรจุภณัฑ ์ การเก็บรักษาผลิตภณัฑ ์มาตรฐานผลิตภณัฑซู์ริมิและผลิตภณัฑต่์อเน่ืองจากซูริมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30602-2107 การแปรรูปสาหร่ายเชิงธุรกจิ      2-3-3 

(Algae  Processing  in Business) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัสาหร่าย หลกัการและกระบวนการแปรรูปสาหร่ายเชิงธุรกิจ  

2. สามารถวิเคราะห์  วางแผนและจัดการแปรรูปสาหร่ายตามหลักการและกระบวนการ   

โดยคาํนึงถึงคุณภาพและความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพแปรรูปสาหร่าย  และมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ  

ละเอียดรอบคอบ  ปลอดภยั  มีคุณธรรมจริยธรรม  ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสาหร่าย หลกัการและกระบวนการแปรรูปสาหร่ายเชิงธุรกิจ   

2. วางแผนการแปรรูปสาหร่ายตามหลกัการ 

3. เตรียมสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณ์และวตัถุดิบตามหลกัการและกระบวนการ 

4. แปรรูปสาหร่ายตามหลกัการและกระบวนการ 

5. จดัการผลิตภณัฑส์าหร่ายตามหลกัการและกระบวนการควบคุมคุณภาพและบรรจุภณัฑ ์

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  ประเภท ชนิดของสาหร่ายท่ีใช้เพื่อการแปรรูป  ประเภทของผลิตภณัฑ์

จากสาหร่าย  หลกัการและวิธีการแปรรูปสาหร่ายเชิงธุรกิจ  เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการแปรรูปสาหร่าย   

การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑส์าหร่าย การบรรจุภณัฑ์  การตลาดและการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

สาหร่าย  เชิงธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30602-2108 เคร่ืองจักรและอุปกรณ์แปรรูปสัตว์นํา้     2-3-3 

(Machinery and equipment in Fish Processing Plants)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการทาํงาน  การใช้  บาํรุงรักษาและซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัรกลและอุปกรณ์ในโรงงาน

แปรรูปสัตวน์ํ้า 

2. สามารถเลือก ใช ้บาํรุงรักษาและซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัรกลและอุปกรณ์โรงงานแปรรูปสัตวน์ํ้ าตาม

หลกัการและกระบวนการโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการปฏิบติังานเคร่ืองจกัรกลและอุปกรณ์ในโรงงานแปรรูปสัตวน์ํ้ า   

ดว้ยความรับผดิชอบ  รอบคอบ  ประหยดั  ปลอดภยั  ขยนัและอดทน  และระวงัรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัความปลอดภยัในการใช้เคร่ืองจกัรกลและอุปกรณ์โรงงานแปรรูป 

สัตวน์ํ้า    

2. ใชเ้คร่ืองจกัรกลและอุปกรณ์โรงงานแปรรูปสัตวน์ํ้า ตามหลกัการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึง

ความปลอดภยั 

3. บาํรุงรักษาและซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัรกลและอุปกรณ์  ระบบไฟฟ้าและวงจรควบคุมเคร่ืองจกัรกล

ในโรงงานแปรรูปสัตวน์ํ้าตามหลกัการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  ความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองจกัรกลและอุปกรณ์โรงงานแปรรูปสัตวน์ํ้ า  

ประเภทของเคร่ืองจกัรกลและอุปกรณ์ในโรงงานแปรรูปสัตวน์ํ้ า  หลกัการทาํงาน  การใช ้ การบาํรุงรักษา

และซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์ในโรงงานแปรรูปสัตว์นํ้ า ระบบไฟฟ้า และวงจรควบคุม

เคร่ืองจกัรกลในโรงงานแปรรูปสัตวน์ํ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30602-2109 ผลติภัณฑ์มูลค่าเพิม่จากสัตว์นํา้      2-3-3 

(Value-added Products from Fish) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ ์ผลพลอยไดแ้ละวสัดุเศษเหลือจากสัตวน์ํ้า 

2.  ปฏิบติังานเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ ์ผลพลอยไดแ้ละวสัดุเศษเหลือจากสัตวน์ํ้า 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานด้วยความละเอียดรอบคอบ  ซ่ือสัตย์สุจริต  มีวินัย 

มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และมีความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบั หลกัการและกระบวนการเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์ ผลพลอยได้ และวสัดุ 

เศษเหลือจากสัตวน์ํ้า 

2. เตรียมวตัถุดิบ ส่วนผสม อุปกรณ์และเคร่ืองมือสาํหรับการปฏิบติังานเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ ์ผล   

พลอยไดแ้ละวสัดุเศษเหลือจากสัตวน์ํ้า   

3. ผลิตผลิตภณัฑมู์ลค่าเพิ่มจากสัตวน์ํ้า  ผลพลอยไดแ้ละวสัดุเศษเหลือตามหลกัการ และ 

กระบวนการ 

4.  ประเมินคุณภาพผลิตภณัฑต์ามมาตรฐานคุณภาพผลิตภณัฑ ์ 

5.  คาํนวณตน้ทุนเพื่อการจดัจาํหน่ายและทาํบญัชีเบ้ืองตน้ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ียวกับ ความสําคัญ  หลักการและกระบวนการเพิ่มมูลค่าผลิ ตภัณฑ์    

ผลพลอยไดแ้ละวสัดุเศษเหลือจากสัตวน์ํ้า การเตรียมวตัถุดิบ ส่วนผสม อุปกรณ์และเคร่ืองมือ การเพิ่มมูลค่า

ผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้า ผลพลอยไดแ้ละวสัดุเศษเหลือ การประเมินคุณภาพผลิตภณัฑ ์และการคาํนวณ ตน้ทุนเพื่อ

การจดัจาํหน่ายและทาํบญัชีเบ้ืองตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

 

30602-2110 การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่                                                               3-0-3 

(New Generation Entrepreneurship) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบั แนวคิดบทบาทและความสาํคญัของการบริหารธุรกิจยคุใหม่  องคป์ระกอบและ 

2. การเขียนแผนธุรกิจ การเตรียมความพร้อมสาํหรับการเป็นผูป้ระกอบการ การวเิคราะห์ความ   

3.  เป็นไปไดท้างธุรกิจ และการบริหารความเส่ียง  

4. สามารถวเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างธุรกิจและจดัทาํแผนธุรกิจ 

5. สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมสาํหรับการเป็นผูป้ระกอบการยคุใหม่ 

6. มีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นผูป้ระกอบการยุคใหม่ และมีกิจนิสัยในการทางานดว้ยความรับผิดชอบ 

รอบคอบ ขยนั ประหยดัและ อดทน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เ ก่ียวกับแนวคิด บทบาทและความสําคัญของการบริหารธุรกิจยุคใหม่   

องค์ประกอบและการเขียนแผนธุรกิจ การเตรียมความพร้อมสําหรับการเป็นผูป้ระกอบการ  

การวเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างธุรกิจ และการบริหารความเส่ียง  

2. วเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างธุรกิจและจดัทาํแผนธุรกิจ  

3. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมสาํหรับการเป็นผูป้ระกอบการยคุใหม่  

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกบั แนวคิดการบริหารธุรกิจยุคใหม่  บทบาทและความสําคญัของการบริหารธุรกิจยุค

ใหม่  องค์ประกอบและการเขียนแผนธุรกิจ การเตรียมความพร้อมสําหรับการเป็นผู ้ประกอบการ  

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ  การบริหารความเส่ียงสําหรับการเป็นผูป้ระกอบการยุคใหม่   

การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมสาํหรับการเป็นผูป้ระกอบการยคุใหม่   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30602-2111 มาตรฐานผลติภัณฑ์ฮาลาล                                                                    3-0-3 

  (Principle of Halal Food) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้    

1. เขา้ใจเก่ียวกบั ความสาํคญัและขอ้กาํหนดของมาตรฐานอาหารฮาลาล การเตรียมวตัถุดิบ  

2. กระบวนการผลิต และการบรรจุภณัฑ์ตามขอ้กาํหนด กฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัอาหาร 

ฮาลาล การขอใบรับรองเคร่ืองหมายฮาลาล   

3. สามารถประยกุตใ์ชห้ลกัการตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานอาหารฮาลาลในงานแปรรูปสัตวน์ํ้า 

4. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยดั มี

วนิยั  ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสตัย ์อดทน  และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบั ความสาํคญัและขอ้กาํหนดของมาตรฐานอาหารฮาลาล การเตรียมวตัถุดิบ 

กระบวนการผลิต และการบรรจุภณัฑ์ตามขอ้กาํหนด กฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัอาหาร 

ฮาลาล การขอใบรับรองเคร่ืองหมายฮาลาล   

2. ประยุกต์ใช้หลกัการตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานอาหารฮาลาลในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 

ในงานแปรรูปสัตวน์ํ้า  

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกบั  ความสําคญัของอาหารฮาลาล  ขอ้กาํหนดของมาตรฐานอาหารฮาลาล การเตรียม

วตัถุดิบ กระบวนการผลิต การบรรจุภณัฑ์และการขนส่ง และสุขลกัษณะส่วนบุคคล ตามขอ้กาํหนดของ

มาตรฐานอาหารฮาลาล  การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารฮาลาล กฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัอาหารฮาลาล  

การขอใบรับรองเคร่ืองหมายฮาลาล  และโอกาสทางธุรกิจสาํหรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30602-2112 หลกัการแปรรูปอาหารปลอดภัย      2-3-3 

   (Principle of Food Safety Processing)  

 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้ 

1. เขา้ใจความหมาย ความสําคญั หลกัการ และเคร่ืองมือในการแปรรูปอาหารและการถนอม

อาหาร 

2. วเิคราะห์ วางแผน และปฏิบติัการแปรรูปอาหาร ถนอมอาหาร ไดต้ามหลกัการและกระบวนการ  

       และทาํใหอ้าหารมีความปลอดภยั 

3. เลือก/ใชว้ตัถุดิบ และเคร่ืองมือไดเ้หมาะสมตามหลกัการและกระบวนการ 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหารให้มีความปลอดภัย 

ด้วยความละเอียดรอบคอบ  ซ่ือสัตย์สุจริต  มีวินัย มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และมีความ

รับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความหมาย ความสําคญั หลกัการ และเคร่ืองมือในการแปรรูปอาหาร

ปลอดภยั 

2. วางแผนการการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหารและการเตรียมวตัถุดิบไดต้ามหลกัการ 

3. เตรียม และใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ ปฏิบติังานการแปรรูปอาหารและการถนอมตามหลกัการ และ 

       กระบวนการควบคุมคุณภาพในระหวา่งการผลิตเพื่อใหอ้าหารมีความปลอดภยั 

4. จดัการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑ ์และเก็บรักษาไดต้ามหลกัการและ 

กระบวนการ 

 

คําอธิบายรายวชิา  

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย ความสาํคญั หลกัการ และเคร่ืองมือในการแปรรูปอาหารและการ

ถนอมอาหาร การปฏิบติัหลังการเก็บเก่ียว วตัถุดิบและส่วนประกอบท่ีใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร  

การเตรียมวตัถุดิบ การคดัแยก การทาํความสะอาด การตดัแต่ง การลวก และการแปรรูปอาหารดว้ยวธีิต่างๆ    



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30602-2113 ความปลอดภัยในอาหารและระบบประกนัคุณภาพ    3-0-3 

(Food Safety and Quality Assurance System) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้  

1. เขา้ใจชนิดของอนัตรายในอาหาร ทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลินทรีย ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

ระหวา่งกระบวนการผลิตอาหาร 

2. วเิคราะห์ ประเมิน และจดัการความเส่ียง ตลอดจนส่ือสารความเส่ียงและประยกุตใ์ช ้ระบบ 

ประกนัคุณภาพในห่วงโซ่ผลิตอาหาร 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในตรวจสอบ ป้องกนั อนัตรายในอาหาร ดว้ยความรับผดิชอบ ละเอียด  

รอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและคาํนึงถึงความปลอดภยัของผูบ้ริโภค 

 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัอนัตรายในอาหาร ทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลินทรีย ์หลกัการ 

วเิคราะห์ ประเมิน จดัการและส่ือสารความเส่ียง ระบบประกนัคุณภาพในห่วงโซ่อาหาร 

2. วเิคราะห์ ประเมิน จดัการและส่ือสารความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนระหวา่งกระบวนการผลิต 

อาหารตามหลกัการและวธีิการ 

       3. ประยกุตร์ะบบประกนัคุณภาพในห่วงโซ่ผลิตอาหารตามหลกัการและวธีิการ 

 

คําอธิบายรายวชิา  

ศึกษาเก่ียวกับ ชนิดของอันตรายในอาหาร อันตรายทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลินทรีย์  

การวิเคราะห์ความเส่ียง การประเมินความเส่ียง การจดัการความเส่ียง การส่ือสารความเส่ียง การประยุกตร์ะบบ

ประกนัคุณภาพในห่วงโซ่ผลิตอาหาร 

 

 

 

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30602-2114 บรรจุภณัฑ์อาหาร       3-0-3 

(Food Packaging) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้  

1. เขา้ใจหนา้ท่ีและความสาํคญัของบรรจุภณัฑใ์นห่วงโซ่อาหาร 

2. สามารถวางแผน คดัเลือกชนิดวสัดุ และเตรียมภาชนะบรรจุท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์และบรรจุ    

     ผลิตภณัฑ ์ไดต้ามหลกัการและกระบวนการอาหารปลอดภยัสาํหรับการบริโภค 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในเลือกภาชนะบรรจุและบรรจุผลิตภณัฑ ์ดว้ยความรับผดิชอบ ละเอียด  

   รอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค ์ขยนัอดทนและคาํนึงถึงความปลอดภยัของผูบ้ริโภคภค 

 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหนา้ท่ีและความสาํคญัของบรรจุภณัฑใ์นห่วงโซ่อาหาร 

2. จาํแนกชนิดของบรรจุภณัฑอ์าหาร 

       3. วางแผน วเิคราะห์ เลือกใชภ้าชนะบรรจุ ตามหลกัการท่ีมีความปลอดภยั และไดม้าตรฐานตาม 

           กฎหมาย 

       4. วางแผน วเิคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพของภาชนะบรรจุ ตามหลกัการและวธีิการ 

 

คําอธิบายรายวชิา  

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหนา้ท่ีและความสําคญัของบรรจุภณัฑ์ในห่วงโซ่อาหาร ชนิดและคุณสมบติั 

ของวสัดุท่ีใช้ทาํบรรจุภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์สําหรับอาหาร วิธีการและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการบรรจุ การตรวจสอบ

บรรจุภณัฑ ์การออกแบบ บรรจุภณัฑ ์มาตรฐานและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรจุภณัฑ ์

 

 

 

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30602-2115 อาหารโภชนาการและสุขภาพ      2-0-2 

(Food Nutrition and Health) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้ 

1. เข้าใจความสัมพันธ์ของอาหารและการเกิดโรคของมนุษย์ ความต้องการสารอาหาร  

และพลงังานของมนุษยใ์นแต่ละช่วงอาย ุ

2.   สามารถวเิคราะห์ปัญหาการเกิดโรคและปัญหาโภชนาการในมนุษย ์และใชโ้ภชนะบาํบดั 

3.   มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใส่ใจในอาหารและโภชนาการ ดว้ยความรับผดิชอบ ละเอียด  

     รอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค ์ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของอาหารและการเกิดโรคของมนุษย ์ความตอ้งการ 

สารอาหาร และพลงังานของมนุษยใ์นแต่ละช่วงอาย ุ

2.  วเิคราะห์ภาวะขาดและโภชนาการเกิน ตามหลกัการและกระบวนการ 

              3. วางแผน วเิคราะห์ เลือกใชโ้ภชนะบาํบดัเพื่อดูแลสุขภาพไดอ้ยา่งเหมาะสม ตามหลกัการ และ 

                  กระบวนการ 

 

คําอธิบายรายวชิา  

ศึกษาความสัมพนัธ์ของอาหารและการเกิดโรคของมนุษย ์ความตอ้งการสารอาหารและพลงังาน ภาวะ

โภชนาการ ปัญหาการเกิดโรคและปัญหาโภชนาการ การใชโ้ภชนะบาํบดัเพื่อดูแลสุขภาพ 

 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

คาํอธิบายรายวชิา 

รายวชิาทวภิาค ี

30602-51xx งานแปรรูปสัตว์นํา้…        * - * - * 

 (Fish  Processing  Work …) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นแปรรูปสัตวน์ํ้า 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแก้ไขปัญหา 

ในการดาํเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางดา้นแปรรูปสัตวน์ํ้ าในสถานประกอบการตามภาระ

งานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั  

มีวนิยั ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทน และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นแปรรูปสัตวน์ํ้า 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้กาํหนด 

3. วางแผน เตรียมการดาํเนินงานทางดา้นแปรรูปสัตวน์ํ้าตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นแปรรูปสัตวน์ํ้าตามหลกัการ กระบวนการ และภาระงานท่ี

รับผดิชอบ 

5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับงานอาชีพระดบัเทคนิคทางด้านแปรรูปสัตวน์ํ้ าในสถานประกอบการ  

การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวเิคราะห์งาน  การวางแผน  การดาํเนินงาน  การประเมินผลและแกไ้ข

ปัญหาในการดาํเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 

 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา

ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัทาํรายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั

และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 

 

 

 
 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

สาขางานอตุสาหกรรมสัตว์นํา้ 

30602-2201 อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์นํา้แช่เยือกแข็ง     2-3-3 

   (Industrial in Frozen Fish Production) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจความสาํคญั หลกัการและกระบวนการผลิตผลิตภณัฑส์ตัวน์ํ้ าโดยการแช่เยอืกแขง็ 

2. สามารถวิ เคราะห์ วางแผนและจัดการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้ าแช่เยือกแข็งตามระบบ

อุตสาหกรรมสัตวน์ํ้าแช่เยอืกแขง็ โดยคาํนึงถึงคุณภาพและความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 

3. เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน์ํ้ า และมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความ

รับผดิชอบ  ละเอียดรอบคอบ ปลอดภยั มีคุณธรรม จริยธรรม ขยนัและอดทน 

 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบั หลกัการและกระบวนการผลิตผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้าโดยการแช่เยอืกแขง็ 

2.  วางแผนการผลิตผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้าแช่เยอืกเขง็ตามระบบอุตสาหกรรมสัตวน์ํ้าแช่เยอืกแขง็ 

3.  เตรียมสถานท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวตัถุดิบตามลกัษณะงานในระบบอุตสาหกรรมสัตวน์ํ้ าแช่

เยอืกแขง็ 

4. ผลิตผลิตภณัฑ์สัตวน์ํ้ าแช่เยือกเข็งตามหลกัการและกระบวนการในระบบอุตสาหกรรมสัตวน์ํ้ า

แช่เยอืกแขง็ 

5. จดัการผลิตภณัฑ์สัตวน์ํ้ าแช่เยือกแข็ง ตามหลกัการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา

และบรรจุภณัฑใ์นระบบอุตสาหกรรมสัตวน์ํ้าแช่เยอืกแขง็ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

  ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั การตลาดผลิตภณัฑ์สัตวน์ํ้ าแช่เยือกแข็ง  หลกัการและกระบวนการแช่

เยือกแข็ง  เคร่ืองทาํความเยน็และหลกัการทาํงานของเคร่ืองทาํความเยน็  สุขลกัษณะการผลิตท่ีดีในโรงงาน

แปรรูปสัตวน์ํ้ าแช่เยือกแข็ง  การผลิตผลิตภณัฑ์สัตว์นํ้ าแช่เยือกแข็งในระบบอุตสาหกรรม การควบคุม

คุณภาพการผลิตและผลิตภณัฑ ์การเก็บรักษาและการเปล่ียนแปลงคุณภาพระหวา่งการเก็บรักษา  การคืนรูป

ผลิตภณัฑแ์ช่เยอืกแขง็  การบรรจุภณัฑ ์ สารเจือปนและมาตรฐานผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้าแช่เยอืกแขง็  

 

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30602-2202 อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์นํา้ในภาชนะปิดสนิท    2-3-3 

(Fish Processing in Hermetically Sealed Container)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1.  เขา้ใจ หลกัการและกระบวนการผลิตผลิตภณัฑส์ตัวน์ํ้ าในภาชนะปิดสนิท 

2.  สามารถวเิคราะห์ วางแผนและจดัการผลิตผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้าในภาชนะปิดสนิทตามระบบ 

     อุตสาหกรรม  โดยคาํนึงถึงคุณภาพและความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 

4. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์นํ้ า  และกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความ

รับผดิชอบ  ละเอียดรอบคอบ  ปลอดภยั  มีคุณธรรม จริยธรรม  ขยนัและอดทน 

 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการผลิตผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้าในภาชนะปิดสนิท  

2. วางแผนการผลิตผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้าในภาชนะปิดสนิทในระบบอุตสาหกรรมตามหลกัการ 

3. เตรียมสถานท่ี เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกล และวตัถุดิบตามหลกัการและกระบวนการผลิตในระบบ

อุตสาหกรรม 

4. ผลิตผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้าในภาชนะปิดสนิท ตามหลกัการและกระบวนการในระบบอุตสาหกรรม 

5. จดัการผลิตภณัฑห์ลงัการผลิตตามหลกัการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษาและบรรจุ

ภณัฑใ์นระบบอุตสาหกรรม 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  การตลาดผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้าในภาชนะปิดสนิท  หลกัการและกระบวนการ

ผลิตอาหารในภาชนะปิดสนิท  ชนิดและประเภทของภาชนะปิดสนิทท่ีใชใ้นระบบอุตสาหกรรม   เคร่ืองมือ

เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นระบบการผลิต  สุขลกัษณะการผลิตท่ีดีในโรงงานผลิตอาหารในภาชนะปิดสนิท  การผลิต

ผลิตภณัฑ์สัตวน์ํ้ าในภาชนะปิดสนิทในระบบอุตสาหกรรม  การควบคุมคุณภาพการผลิตและผลิตภณัฑ์   

การเส่ือมเสียของผลิตภณัฑ ์ มาตรฐานผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้าในภาชนะปิดสนิท  

   

  

 

 

 

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30602-2203 อุตสาหกรรมผลติซูริมิแช่เยือกแข็ง     2 - 3 - 3 

(Frozen Surimi-based Production)   

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1.   เขา้ใจเก่ียวกบั หลกัการและกระบวนการผลิตซูริมิแช่เยอืกแขง็ 

2. สามารถวิเคราะห์ วางแผนและจดัการผลิตซูริมิแช่เยอืกแข็งในระบบอุตสาหกรรมโดยคาํนึงถึง

คุณภาพและความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 

3.   มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน์ํ้ า และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความ

รับผดิชอบ ละเอียดรอบคอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนัและอดทน  

 

 สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการผลิตซูริมิแช่เยอืกแขง็ 

2. วางแผนการผลิตซูริมิแช่เยอืกแขง็ในระบบอุตสาหกรรมตามหลกัการ 

3. เตรียมสถานท่ี เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรและวตัถุดิบตามกระบวนการผลิตซูริมิแช่เยอืกแขง็ 

4. ผลิตซูริมิแช่เยอืกแขง็ตามกระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม 

5. จดัการผลิตภณัฑซู์ริมิแช่เยือกแขง็ตามหลกัการและกระบวนการควบคุมคุณภาพและบรรจุภณัฑ์

ในระบบอุตสาหกรรม 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  ความต้องการซูริมิแช่เยือกแข็งในอุตสาหกรรมอาหาร หลักการ 

และกระบวนการผลิตซูริมิแช่เยือกแข็ง เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรในการผลิตซูริมิแช่เยือกแข็ง การจดัการ

วตัถุดิบในการผลิตซูริมิ วตัถุเจือปนท่ีใช้  การผลิตซูริมิแช่เยือกแข็ง  การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ   

การจดัการผลผลิตซูริมิ แช่เยอืกแขง็ และมาตรฐานคุณภาพของซูริมิแช่เยอืกแขง็ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30602-2204 อุตสาหกรรมผลติผลติภัณฑ์ต่อเน่ืองจากซูริมิ    2-3-3 

(Production of Connected Products from Surimi-based)  

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้  

1. เขา้ใจเก่ียวกบั กระบวนการผลิตผลิตภณัฑต่์อเน่ืองจากซูริมิ 

2. สามารถวิเคราะห์ วางแผนและจดัการผลิตผลิตภณัฑ์ต่อเน่ืองจากซูริมิ ในระบบอุตสาหกรรม 

โดยคาํนึงถึงคุณภาพและความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน์ํ้ า และมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความ

รับผดิชอบ ละเอียดรอบคอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนัและอดทน  

 

 สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบั กระบวนการผลิตผลิตภณัฑต่์อเน่ืองจากซูริมิ  

2. วางแผนการผลิตผลิตภณัฑต่์อเน่ืองจากซูริมิในระบบอุตสาหกรรม  

3. เตรียมพื้นท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และวตัถุดิบตามลักษณะการผลิตแต่ละผลิตภณัฑ์ในระบบ

โรงงานอุตสาหกรรม   

4. ผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเน่ืองจากซูริมิตามลักษณะการผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์ในระบบโรงงาน

อุตสาหกรรม   

5. จดัการผลิตภณัฑ์ ตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ บรรจุภณัฑ์และเก็บรักษา

ผลิตภณัฑ ์  

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  ผลิตภณัฑ์ต่อเน่ืองจากซูริมิ  เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการผลิต  การเตรียม 

และการผลิตผลิตภณัฑ์ต่อเน่ืองจากซูริมิ  โดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีสอดคลอ้งกบัสถานประกอบการ  การควบคุม

คุณภาพ  การบรรจุภณัฑ ์ การเก็บรักษาผลิตภณัฑ ์ มาตรฐานผลิตภณัฑ ์  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30602-2205 ระบบคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์นํา้    3-0-3 

(Quality  System  in Fish Processing Plant)   

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจระบบคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  ระบบ GMP  และ ระบบ HACCP   

2.  สามารถจดัทาํระบบ GMP  และ ระบบ HACCP ในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน์ํ้า   

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน์ํ้ า และมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความ

รับผดิชอบ ละเอียดรอบคอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนัและอดทน 

  

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัระบบคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระบบ GMP และ 

ระบบ HACCP 

2. วางแผนจดัทาํระบบ GMP และ ระบบ HACCP ในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน์ํ้า   

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพและความปลอดภยัของอาหาร  พื้นฐานการจดัการด้านคุณภาพ  ระบบ

คุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร การจดัทาํระบบ GMP  และ HACCP ในโรงงานอุตสาหกรรม

แปรรูปสัตวน์ํ้า   การตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร    

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30602-2206 เคร่ืองจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์นํา้    2-3-3 

(Machinery in Fish Processing Plant)  

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการทาํงาน  การใช ้ บาํรุงรักษาและความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองจกัรกลในโรงงาน

แปรรูปสัตวน์ํ้า 

2. สามารถเลือก ใช้ บาํรุงรักษาและซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัรกลโรงงานแปรรูปสัตวน์ํ้ าตามหลกัการ

และกระบวนการโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการปฏิบติังานเคร่ืองจกัรกลในโรงงานแปรรูปสัตวน์ํ้ า   ดว้ยความ

รับผิดชอบ  รอบคอบ  ประหยดั  ขยนัและอดทน คาํนึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และ

ปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการทาํงาน การใช้และบาํรุงรักษา และความปลอดภยัในการใช้

เคร่ืองจกัรกลโรงงานแปรรูปสัตวน์ํ้า   

2. ใช้เคร่ืองจกัรกลโรงงานแปรรูปสัตว์นํ้ า ตามหลักการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึงความ

ปลอดภยั 

3. บาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรกล  ระบบไฟฟ้า  และวงจรควบคุมเคร่ืองจกัรกลในโรงงานแปรรูปสัตวน์ํ้ า

ตามหลกัการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  ความปลอดภยัในการใช้เคร่ืองจกัรกลโรงงานแปรรูปสัตวน์ํ้ า  ประเภท

ของเคร่ืองจกัรกลในโรงงานแปรรูปสัตวน์ํ้ า  หลกัการทาํงาน การใช้ และการบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรกล 

ในโรงงานแปรรูปสัตวน์ํ้า ระบบไฟฟ้า  และวงจรควบคุมเคร่ืองจกัรกลในโรงงานแปรรูปสัตวน์ํ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30602-2207 การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือของสัตว์นํา้       2-3-3 

(Utilization of Fish Waste)   

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจ ความสาํคญั หลกัการและกระบวนการใชป้ระโยชน์จากวสัดุเศษเหลือของสัตวน์ํ้า 

2. สามารถวางแผน นาํวสัดุเศษเหลือจากกระบวนการผลิตผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์  

และก่อใหเ้กิดมูลค่าโดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ด้วยความรับผิดชอบ  

ละเอียดรอบคอบ  ปลอดภยั  มีคุณธรรม จริยธรรม  ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนัและอดทน 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความสําคญั หลกัการและกระบวนการใชป้ระโยชน์จากวสัดุเศษเหลือของ

สัตวน์ํ้า 

2. วางแผนการนาํวสัดุเศษเหลือจากกระบวนการผลิตผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

3. เตรียมพื้นท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวสัดุเศษเหลือตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ใช้ประโยชน์ว ัสดุเศษเหลือจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้ าตามหลักการและ

กระบวนการ  

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั   ความสาํคญัของการใชป้ระโยชน์จากวสัดุเศษเหลือ  ประเภทและปริมาณ

วสัดุเศษเหลือจากกระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์สัตวน์ํ้ า  การใช้ประโยชน์จากวสัดุเศษเหลือ  โดยคาํนึงถึง

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30602-2208 การบริหารการผลติ       3-0-3 

(Production Administration) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการบริหารการผลิต 

2. สามารถวิเคราะห์  วางแผน  ดาํเนินการเก่ียวกบัการบริหารการผลิตในโรงงานแปรรูปสัตวน์ํ้ า

ตามหลกัการและกระบวนการ โดยคาํนึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการปฏิบติังานในโรงงานแปรรูปสัตวน์ํ้า ดว้ยความรับผดิชอบละเอียด

รอบคอบ  มีคุณธรรม จริยธรรม ขยนัและอดทน 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการบริหารการผลิต  การวางแผนและการออกแบบ

กระบวนการผลิต    

2. วางแผนการบริหารการผลิตตามหลกัการ โดยคาํนึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน               

3. ออกแบบกระบวนการผลิตตามหลกัการ  

4. วเิคราะห์การจดัระบบสินคา้คงคลงัตามหลกัการ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบั  ความสาํคญัของการบริการการผลิต   ประเภทของการผลิต  หลกัการการบริหารการ

ผลิต   การวิเคราะห์ระบบการผลิตและการออกแบบกระบวนการผลิต  การควบคุมการผลิต  การกาํหนด

มาตรฐานของงาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน และการจดัการระบบสินคา้ คงคลงั     

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

คาํอธิบายรายวชิา 

รายวชิาทวภิาค ี

30602-52xx งานอุตสาหกรรมสัตว์นํา้…             * - * - * 

(Fish  Industrial  Work …) 

  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นอุตสาหกรรมสัตวน์ํ้า 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแก้ไขปัญหา 

ในการดาํเนินงานอาชีพระดับเทคนิค ทางด้านอุตสาหกรรมสัตว์นํ้ าในสถานประกอบการ 

ตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั  

มีวนิยั ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทน และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นอุตสาหกรรมสัตวน์ํ้า 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้กาํหนด 

3. วางแผน เตรียมการดาํเนินงานทางดา้นอุตสาหกรรมสัตวน์ํ้าตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นอุตสาหกรรมสัตวน์ํ้าตามหลกัการ กระบวนการ และภาระงาน 

ท่ีรับผดิชอบ 

5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นอุตสาหกรรมสัตวน์ํ้าในสถานประกอบการ 

การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวเิคราะห์งาน  การวางแผน  การดาํเนินงาน  การประเมินผลและแกไ้ข

ปัญหาในการดาํเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 

 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา

ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัทาํรายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั

และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

 

 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 

สาขาวชิาแปรรูปสัตว์นํา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

คาํอธิบายรายวชิา 

ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 
 

30602-8001 ฝึกงาน  *-*-4 

30602-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

30602-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

คาํอธิบายรายวชิา 

ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 

30602-8001 ฝึกงาน         * - * - 4 

(Work Practice) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบั

เทคนิค 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือ แหล่งวทิยาการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ แหล่งวทิยาการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง ให้เกิดความชํานาญ มีทักษะและ

ประสบการณ์งานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของผูรั้บผิดชอบการฝึกงาน 

ในสาขาวชิานั้น ๆ  บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30602-8002 ฝึกงาน  1        * - * - 2 

  (Work Practice 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบั

เทคนิค 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือ แหล่งวทิยาการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ แหล่งวทิยาการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง ให้เกิดความชํานาญ มีทักษะและ

ประสบการณ์งานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของผูรั้บผิดชอบการฝึกงาน 

ในสาขาวชิานั้น ๆ  บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30602-8003 ฝึกงาน  2        * - * - 2 

  (Work Practice 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบั

เทคนิค 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือ แหล่งวทิยาการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ แหล่งวทิยาการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง ให้เกิดความชํานาญ มีทักษะและ

ประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานใน

สาขาวชิานั้น ๆ  บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

 (ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานใหม่หรืองานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 30602-8002 ในสถานประกอบการ 

สถาน-ประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการแห่งเดิม หรือแห่งใหม่) 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

 

 

 

 

 

 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 
 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

คาํอธิบายรายวชิา 

โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 
 

30602-8501 โครงงาน *-*-4 

30602-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

30602-8503 โครงงาน 2 *-*-2 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

คาํอธิบายรายวชิา 

โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 

30602-8501 โครงงาน        * - * - 4 

(Project) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและขั้นตอนกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็น

ระบบ 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตาม

กระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ 

มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพ

อยา่งเป็นระบบ 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. วเิคราะห์ สรุป ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงงานตามรูปแบบ 

6. นาํเสนอผลงานดว้ยรูปแบบวธีิการต่าง ๆ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดับเทคนิคท่ีสอดคล้องกับสาขา

วิชาชีพท่ีศึกษาเพื่อสร้างและหรือพฒันางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการ

ปฏิบติังานเชิงระบบ  การเลือกหวัขอ้โครงงาน การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงงาน 

การดาํเนินงานโครงงาน  การเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล  การสรุปจดัทาํรายงาน  การนาํเสนอ

ผลงานโครงงาน โดยดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาท่ี

กาํหนด 
 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30602-8502 โครงงาน 1        * - * - 2 

  (Project 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและขั้นตอนกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็น

ระบบ 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตาม

กระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ 

มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพ

อยา่งเป็นระบบ 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. วเิคราะห์ สรุป ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงงานตามรูปแบบ 

6. นาํเสนอผลงานดว้ยรูปแบบวธีิการต่าง ๆ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดับเทคนิคท่ีสอดคล้องกับสาขา

วิชาชีพท่ีศึกษาเพื่อสร้างและหรือพฒันางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการ

ปฏิบติังานเชิงระบบ  การเลือกหวัขอ้โครงงาน การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงงาน 

การดาํเนินงานโครงงาน  การเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล  การสรุปจดัทาํรายงาน  การนาํเสนอ

ผลงานโครงงาน โดยดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลา 

ท่ีกาํหนด 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30602-8503 โครงงาน 2        * - * - 2 

(Project 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1.  เขา้ใจหลกัการและขั้นตอนกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็น

ระบบ 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตาม

กระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ 

มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพ

อยา่งเป็นระบบ 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. วเิคราะห์ สรุป ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงงานตามรูปแบบ 

6. นาํเสนอผลงานดว้ยรูปแบบวธีิการต่าง ๆ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดับเทคนิคท่ีสอดคล้องกับสาขา

วิชาชีพท่ีศึกษาเพื่อสร้างและหรือพฒันางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการ

ปฏิบติังานเชิงระบบ  การเลือกหวัขอ้โครงงาน การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงงาน 

การดาํเนินงานโครงงาน  การเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล  การสรุปจดัทาํรายงาน  การนาํเสนอ

ผลงานโครงงาน โดยดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาท่ี

กาํหนด 

 (ผูเ้รียนสามารถจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 3xxxx-8502  หรือ

เป็นโครงงานใหม่) 
 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาเลือกเสรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 

หมวดวชิาเลือกเสรี 
 

ให้เลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจจากรายวิชาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

พุทธศกัราช 2563 ทุกประเภทวชิาและสาขาวชิา 

ทั้ งน้ี เพื่อเป็นการพฒันาทักษะการเรียนรู้และการส่ือสารภาษาต่างประเทศในศตวรรษ ท่ี 21           

สถานศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษจากรายวิชาต่อไปน้ี หรือจากรายวิชาในหมวดวิชา            

สมรรถนะแกนกลาง กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ กลุ่มภาษาองักฤษ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทาํงาน 1-2-2 

30000-9202 ภาษาองักฤษเพื่อการนาํเสนอ 1-2-2 

30000-9203 การอ่านองักฤษในงานอาชีพ 1-2-2 

30000-9204 การเขียนภาษาองักฤษเพื่องานอาชีพ 1-2-2 

30000-9205 ภาษาองักฤษเพื่องานบริการ 1-2-2 

 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพ่ือการทาํงาน 1-2-2 

(English for Career Preparation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ  

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ  

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการสมคัรงานและ 

การปฏิบติังานอาชีพ  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 

2. อ่านประกาศรับสมคัรงาน  

3. เขียนจดหมายสมคัรงานและประวติัยอ่  

4. กรอกแบบฟอร์มใบสมคัรงาน  

5. สนทนาตามสถานการณ์การในการปฏิบติังานอาชีพ 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข้องกับการสมคัรงาน             

และการปฏิบัติงานอาชีพ การอ่านประกาศรับสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวติัย่อ           

การกรอกแบบฟอร์มใบสมคัรงาน การสมคัรงานออนไลน์ การสัมภาษณ์งาน คาํศพัท์ สํานวนประโยค            

ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน การสนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบัติงานอาชีพ และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-9202 ภาษาองักฤษเพ่ือการนําเสนอ 1-2-2 

 (English for Presentation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการนาํเสนอ 

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการนาํเสนอโดยใชส่ื้อประกอบ 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการนาํเสนอ 

2. เขียนโครงร่างเร่ืองท่ีนาํเสนอ 

3. ผลิตส่ือเพื่อใชป้ระกอบการนาํเสนอ 

4. พูดนาํเสนอขอ้มูลโดยใชส่ื้อประกอบ 

5. ตอบขอ้ซกัถามเก่ียวกบัส่ิงท่ีนาํเสนอ 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการนาํเสนอ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวการใช้ภาษาองักฤษในการนาํเสนอ คาํศพัท์ สํานวนท่ีใช ้การเขียนโครงร่าง 

(Outline) เร่ืองท่ีนาํเสนอ การผลิตส่ือรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการนาํเสนอ การพูดนาํเสนอขอ้มูล

เก่ียวกบัหน่วยงาน การปฏิบติังาน ผลงาน สินคา้หรือบริการโดยใชส่ื้อประกอบ การตอบขอ้ซกัถามเก่ียวกบั

เร่ืองท่ีนาํเสนอ การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการนาํเสนอ 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-9203 การอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ      1-2-2 

  (English Reading for Careers) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1.  เขา้ใจหลกัการอ่านภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานอาชีพ 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ  
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการอ่านภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีพ 

2. ใชก้ลยทุธ์การอ่านเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะท่ีตอ้งการหรือจบัประเด็นสาํคญั 

3.  เดาความหมายของคาํหรือขอ้ความจากบริบทท่ีกาํหนด 

4. สรุปใจความสาํคญัของเร่ืองท่ีอ่านเก่ียวกบังานอาชีพจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการอ่านภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีพ การอ่านขอ้ความ ขั้นตอน         

การปฏิบติังาน คู่มือ ประกาศ โฆษณา ข่าวสารในงานอาชีพจากส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือออนไลน์ การใชก้ลยทุธ์

การอ่านอย่างเร็วเพื่อหาข้อมูลเฉพาะท่ีต้องการ (Scanning) การอ่านอย่างเร็วเพื่อจับประเด็นสําคัญ 

(Skimming) การเดาความหมายจากบริบท (Context Clues) การอนุมาน (Inference) การบอกใจความหลกั 

(Main Idea) การสรุปใจความสาํคญัของเร่ืองเก่ียวกบังานอาชีพ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันา

ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-9204 การเขียนภาษาองักฤษเพ่ืองานอาชีพ     1-2-2 

  (English Writing for Careers) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการเขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพ 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ  
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.   แสดงความรู้เก่ียวกบัการเขียนภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีพ 

2.   เขียนขอ้มูลส่วนตวั 

3.   เขียนขอ้ความในงานอาชีพตามรูปแบบท่ีกาํหนด 

4. กรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มในงานอาชีพ 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการเขียนภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีพ การเขียนขอ้มูลส่วนตวั 

บนัทึกขอ้ความ ป้ายประกาศ ใบสั่งงาน (Job Sheet) รายงานการปฏิบติังาน (Job Report) จดหมายสอบถาม 

(Inquiry Letter) จดหมายสั่งซ้ือ (Order Letter) ขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) การกรอก

ขอ้มูลในแบบฟอร์มในงานอาชีพ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ

ในงานอาชีพ 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-9205 ภาษาองักฤษเพ่ืองานบริการ      1-2-2 

 (English for Service Sectors) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ 

2.  สามารถใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการใหบ้ริการ  

3.  ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ 

สมรรถนะรายวชิา 

1.   แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ 

2.  ฟังและสรุปเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบริการ  

3.  สนทนาในสถานการณ์การปฏิบติังานบริการ  

4.  อ่านขอ้มูล คู่มือ เอกสารท่ีใชใ้นงานบริการ 

5.  เขียนขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบริการ 

6.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการปฏิบติังานบริการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ การฟังและสรุปเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั

งานบริการ การสนทนาในสถานการณ์การต้อนรับ การให้ข้อมูลเก่ียวกบัหน่วยงาน สินค้าหรือบริการ      

การให้ความช่วยเหลือ การให้คาํแนะนาํ การประชาสัมพนัธ์ การตอบคาํถามลูกคา้หรือผูม้าติดต่อ การอ่าน

ขอ้มูล คู่มือ เอกสารท่ีใช้ในงานบริการ การเขียนขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้ง การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและ

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานบริการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

 

 

 

 

 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

คาํอธิบายรายวชิา 

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
 

30000-2001 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 

30000-2002 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 

30000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 

30000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 

30000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

คาํอธิบายรายวชิา 

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

 

30000-20.. กจิกรรมองค์การวชิาชีพ …                0 - 2 - 0 

               (Vocational Organization Activity …) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพฒันาตน  

องคก์ร ชุมชนและสังคม  

2. วางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวชิาชีพ 

2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและ

วตัถุประสงคข์องกิจกรรม 

3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ  

4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกับ  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาการและ

วชิาชีพเพื่อพฒันาตนเอง องคก์ร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหา

และพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ  การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผู ้นําผู ้ตามตามระบอบ

ประชาธิปไตยในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

  



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

30000-2005 กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม              0 - 2 - 0 

               (Moral and Ethics Promotion Activity) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจความสาํคญัและหลกัในการประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล

ตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

2. สามารถคิด วเิคราะห์ ตดัสินใจ ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรม อนัดี

งามของสังคม มีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยคุลบาท กิจกรรมตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และทอ้งถ่ิน 

3. มีจิตสาํนึกและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติักิจกรรมดว้ยความรับผดิชอบ เสียสละ มีวนิยั ซ่ือสัตย์

สุจริต และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. วเิคราะห์และตดัสินใจปฏิบติัในส่ิงท่ีควรปฏิบติั และไม่ปฏิบติัในส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบติั 

2. ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรมอนัดีงามของสังคม   

3. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมเพื่อปลูกจิตสาํนึกความเป็นคนดี กิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยคุล

บาท กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อตนเอง ชุมชน 

ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ 

4. ปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลกัของคนไทย 

12 ประการ กิจกรรมปลูกจิตสํานึกความเป็นคนดี กิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยคุลบาท กิจกรรมอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรม กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 

ต่อตนเอง ชุมชน ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ โดยการวางแผน ลงมือปฏิบติั บนัทึก ประเมินผล และปรับปรุง

การทาํงาน 
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